Dosar de executare silita nr. 426/2015
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 426/05.04.2021
Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI
DOBRA & CĂLIMAN, executori judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel
Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet,
Potrivit dispozitiilor art. 839 Cod procedură civilă rep., aducem la cunoştinţă
generală urmatoarele:
In data de 29.04.2021, ora 10:00, va avea loc la sediul Societăţii Profesionale De
Executori Judecătoreşti Dobra & Căliman din Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl.
102, parter şi mezanin, sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului,
proprietatea debitorilor BUCURA CĂTĂLIN și BUCURA ANCA VICTORIA,
respectiv imobilul situat în Voluntari, Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr. 12-26,
Parcul Rezidenţial Băneasa, vila 47 + lot 46, judeţul Ilfov, compus din teren în
suprafață totală de 1.450,48 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale/actelor de proprietate,
extrasului de carte funciară), cu destinația intravilan, categoria de folosință
curți/construcții, compus din 2 loturi, cu numere cadastrale distincte respectiv Lot 46,
în suprafață totală de 725,8 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale/actelor de proprietate), ce
este identificat cu număr cadastral 510/46 și întabulat în Cartea Funciară nr.
105710 a localităţii Voluntari, împreună cu drumul de acces - cota indiviză
aferentă de 34/3977 din terenul în suprafaţă totală de 29.636,12 m.p., identificat cu
număr cadastral 510/110, întabulat în Cartea Funciară nr. 2250 a localităţii
Voluntari, reprezentând suprafeţele comune ale întregului ansamblu rezidenţial,
suprafeţe ce asigură accesul la drumul public Şos. Erou Iancu Nicolae, Lot 47 în
suprafață totală de 724,68 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale/actelor de proprietate), ce
este identificat cu număr cadastral 510/47 și întabulat în Cartea Funciară nr.
107740 a localităţii Voluntari, împreună cu drumul de acces - cota indiviză aferentă
de 34/3977 din terenul în suprafaţă totală de 29.636,12 m.p., identificat cu număr
cadastral 510/110, întabulat în Cartea Funciară nr. 2250 a localităţii Voluntari,
reprezentând suprafeţele comune ale întregului ansamblu rezidenţial, suprafeţe ce
asigură accesul la drumul public Şos. Erou Iancu Nicolae și locuință unifamilială
(VILA 47), în suprafață construită la sol de 227 m.p. (conform măsurătorilor
cadastrale, extrasului de Carte Funciară), cu regim de înălțime St + P + 1E + M, cu o
suprafață construită desfășurată de cca. 772 m.p., identificată cu număr cadastral
510/47 – C1, întabulată în Cartea Funciară nr. 107740 a localității Voluntari.

Licitaţia începe de la prețul de 2.795.616 lei care reprezintă 75% din prețul la care
a fost evaluat imobilul anterior precizat, conform raportului de expertiză tehnică
evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare.
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Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de
timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai
mare decât prețul de începere al licitației, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la
acest preț.
Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin doi licitatori,
bunul licitat va fi vândut la cei mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul
de pornire al primei licitații (prețul din raportul de evaluare).
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă
prețul de la care începe licitația.




1.

2.

3.

4.




Executarea silită se efectuează în baza:
cererii de executare silită formulată de creditorul intervenient UNICREDIT
BANK S.A, cu sediul in București, str. Bd. Expoziției nr. 1F, sector 1, nr. de
ordine in Registrul Comertului J40/7706/1991, CUI RO 361536,
în contradictoriu cu debitorii BUCURA CĂTĂLIN, cu domiciliul în Voluntari,
Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr. 12-26, vila 47, judeţul Ilfov și BUCURA ANCA
VICTORIA, cu domiciliul în Voluntari, Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr. 12-26,
vila 47, judeţul Ilfov,
în baza titlurilor executorii reprezentate de:
Contract de credit nr. 70220429/22.11.2007, astfel cum a fost modificat si
completat prin Amendament nr. 1/20.12.2007, Act adițional nr. 2/30.09.2009 și Act
adițional nr. 3/15.10.2009, împreună cu accesoriul la acesta Contract de garanție
imobiliară autentificat prin încheierea nr. 4062/15.10.2009, Contract de garanție
imobiliară autentificat prin încheierea nr. 5472/22.11.2007, astfel cum a fost
modificat și completat prin Act adițional nr. 1/20.12.2007,
Contract de credit nr. 70220460/22.11.2007, astfel cum a fost modificat si
completat prin Amendament nr. 1/20.12.2007, Act aditional nr. 2/30.09.2009 și Act
aditional nr. 3/15.10.2009, împreună cu accesoriul la acesta Contract de garanție
imobiliară autentificat prin încheierea nr. 4063/15.10.2009 și Contract de garanție
imobiliară autentificat prin încheierea nr. 5436/22.11.2007, de către Popovici
Maria, astfel cum a fost modificat și completat prin Act adițional nr. 1/20.12.2007,
Contract de credit nr. 70276436/27.03.2008, astfel cum a fost modificat și
completat prin Act adițional nr. 1/30.09.2009, împreună cu accesoriul la acesta
Contract de garanție imobiliară autentificat prin încheierea nr. 4064/15.10.2009, de
catre N.P Alin Ciobanu, Contract de garanție imobiliară autentificat prin încheierea
nr. 1264/27.03.2008, de către Popovici Maria,
Contract de credit nr. 70335431/12.09.2008, astfel cum a fost modificat prin Act
adițional nr. 1/30.09.2009, Act adițional nr. 2/15.10.2009, Act adițional nr.
3/21.04.2010, Act adițional nr. 3/20.07.2011, Act adițional nr. 4/26.07.2012,
împreună cu accesoriul la acesta Contract de garanție imobiliară autentificat prin
încheierea nr. 5872/12.09.2008, de către N.P Alin Ciobanu, Contract de garanție
imobiliară autentificat prin încheierea nr.4061/15.10.2009, de către Alin Ciobanu,
Incheierii nr. 1045 pronuntata de Judecatoria Buftea in data de 07.02.2017 in dosar
nr. 931/94/2017, prin care a fost incuviintata executarea silita prin toate
modalitatile prevazute de lege,
incheierii emise de executorul judecatoresc in data de 05.04.2021 cu privire la
reluarea urmăririi imobiliare și actualizarea cheltuielilor de executare.

Imobilul este descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta
publicație de vânzare.
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Imobilul este grevat de sarcini conform Anexei II, care face parte integrantă
din prezenta publicație de vânzare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt obligati să-l aducă la
cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, inainte de data stabilita pentru vanzare, in
termenul si sub sanctiunile prevazute de lege.
Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la
dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie reprezentând 10% din preţul de
începere a licitaţiei, asa cum a fost precizat mai sus. Dovada consemnării va fi ataşată
ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată si se va depune la
sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN in timpul programului de lucru cu publicul intre
orele 09.00-16.00 cel tarziu in ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de
cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în
ziua licitaţiei.
Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu sunt obligaţi, dacă au rang util de
preferinţă, să depună garanţia. De asemenea, sunt dispensate de depunerea garanţiei
persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de
proprietate comună pe cote-părţi sau sunt titularii unui drept de preempţiune, după caz.
In aceste cazuri, dacă valoarea creanţei ipotecare sau privilegiate ori valoarea coteipărţi a proprietarului nu acoperă cuantumul garanţiei mentionate anterior, se va
completa diferenţa.
Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Libra Internet Bank S.A, pe
numele şi la dispoziţia SOCIETĂȚII PROFESIONALE DE EXECUTORI
JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN în contul deschis la Libra Internet Bank
S.A, cod IBAN RO88BREL0002002015650101 – LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau
prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit
pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de identitate, procura autentica in
original, daca este cazul, iar persoanele juridice trebuie să prezinte cerificatul de
înmatriculare (in copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea
adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor (original) şi dovada mandatului acordat
persoanei care participă la vânzarea la licitaţie (original) care sa precizeze intinderea
acestuia si un certificat constatator emis de registrul comertului valabil.
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă întocmirea
acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior începerii licitaţiei, atrage
după sine decăderea din dreptul de a participa la licitaţie.
Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 10 pagini,
în 25 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si publicate dupa cum urmeaza:
I. un exemplar se va depune in dosarul de executare;
II. cate un exemplar se va comunica potrivit art. 840 Cod procedura civila rep.,
- creditorului intervenient/ipotecar UNICREDIT BANK S.A, cu sediul in
București, str. Bd. Expoziției nr. 1F, sector 1, nr. de ordine in Registrul
Comertului J40/7706/1991, CUI RO 361536,
- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor, VISTA BANK (ROMÂNIA) S.A.,
cu sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru nr. 90 - 92, sector 1,
- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor B.E.J TOMA ANA MARIA și
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TOMA NINA VALENTINA, cu sediul în București, str. Ilfov, nr. 1, et. 2,
ap. 3, sector 5 - referitor la dosarul de executare nr. 427/2011,
titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor STATUL ROMÂN prin
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul
în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, parte civilă conform adresei
D.N.A, în dosar penal nr. 126/P/2014,
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, cu sediul în București, str.
Știrbei Vodă, nr. 79 – 81, sector 1,
titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, cu sediul în
București, str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2,
titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor AGENTIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ – D.G.R.F.P GALAȚI – Administrația
pentru Contribuabili Mijlocii Galați – Serviciul Executare Silită cu
sediul în Constanța, str. Avram Iancu, nr. 34A, județ Constanța, care va fi
citat și în str. Portului nr. 163, Galaţi,
ADMINISTRAȚIA FINANTEȚLOR PUBLICE BUZĂU, cu sediul în
Buzău, str. Unirii, nr. 209, judeţul Buzău, cod poştal 120191,
titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor AGENTIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcția Generală executări silite cazuri
speciale, cu sediul în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, Corp B, et.
2, cam. 202, sector 3,
titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta)
inscrise in cartea funciara a imobilelor EFI GARANT GROUP IFN S.A.,
CUI 22644908, J40/10559/2016, cu sediul în București, str. Nerva Traian
nr. 3, camera 5-8, et. 7, sector 3,
debitorului, proprietar al imobilului urmarit, BUCURA CĂTĂLIN, cu
domiciliul în Voluntari, Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr. 12-26, vila 47,
judeţul Ilfov,
debitorului, proprietar al imobilului urmarit, BUCURA ANCA
VICTORIA, cu domiciliul în Voluntari, Şoseaua Erou Nicolae Iancu nr.
12-26, vila 47, judeţul Ilfov,
debitorului principal al raportului obligational, OANA MANAGEMENT
S.R.L. (succesoare în drepturi a societăţii HANSA DISTRIBUTION SRL),
cu sediul in sat Poșta Câlnău, Comuna Poșta Câlnău, nr. 479A, camera 10,
C1, județ Buzău, J10/1081/2006, CUI 19075454, prin CASA DE
INSOLVENŢĂ AVI CONSULTING IPURL în calitate de administrator
judiciar provizoriu cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Bd. UVERTURII, Nr.
4, Bloc C3, Scara 3, Etaj 2, Ap. 47, care va fi citat și în str. Maior
Campeanu Alexandru nr 58 sector 1, București
un exemplar va fi comunicat către JUDECĂTORIA SECTORULUI 1
BUCUREȘTI, BIROUL EXECUTĂRI PENALE, cu sediul în București,
str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, camera 218, parter
un exemplar va fi comunicat către BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N.
S.A., CUI 7424119, J12/1096/1995, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,
Str. CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Nr. 74-76, Etaj 1, Județ Cluj
falsului adjudecatar RETAIL PLUS SERVICES S.R.L, CUI 34290898,
J40/3709/2015, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, B-dul REGINA MARIA,
Nr. 32, PARTER, BIROUL NR. 4, MODUL L
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falsului adjudecatar NEXTGEN IMOBILIARE SRL, CUI 40465986, cu
sediul în Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 13, jud. Satu Mare
- organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE
ILFOV, cu sediul în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, sector 3,
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839 alin. 3 Cod procedura civila
rep.,
- la Judecătoria Buftea, județ Ilfov,
- la Primăria Comunei Voluntari, județ Ilfov,
- la sediul organului de executare,
- la locul situării imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. 4 Cod procedura
civila rep., se va proceda la:
- publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala,
- publicarea pe pagina de internet www.executare.ro a S.P.E.J. DOBRA &
CĂLIMAN
- publicarea pe pagina de internet www.unejr.ro , a U.N.E.J.
Executor Judecătoresc,
Dobra Ofelia Camelia
Red. MC
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