Dosar de executare silită nr. 416/2013
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 416/12.07.2022
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. 838 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă
generală urmatoarele:
In data de 12.08.2022, ora 11:00, va avea loc la sediul Societăţii
Profesionale De Executori Judecătoreşti Dobra & Căliman, în Bucureşti
B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl. 102, parter şi mezanin, sector 5, vânzarea
la licitaţie publică a imobilului reprezentat de COTA de 1/2 din imobilul
situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 197, sector 1, compus din teren în
suprafaţă totală de 1.500 m.p., conform actelor de proprietate (1.499
m.p.. conform măsurătorilor), identificat cu număr cadastral 212300,
întabulat în Cartea Funciară nr. 212300, a Sectorului 1 Bucureşti,
proprietatea debitorului SAADATI SOHI MOJTABA, cetatean roman, cu
domiciliul in Bucuresti, str. Virgil Madgearu nr. 16B, sector 1, căruia i se vor
comunica actele și la adresa din Bucureşti, str. Virgil Madgearu nr. 25-27, corp
B, ap. 207, sector 1, identificat şi descris conform anexei I și II care fac
parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.
Licitaţia începe de la pretul de 125.307,75 lei, reprezentând 75% din
valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 836 Cod procedură civilă.
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 pretul la care s-a facut evaluarea sau in 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 (pretul din raportul de evaluare).
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care
oferă prețul de la care începe licitația.
Executarea silită se efectuează având în vedere:
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➢ cererea de executare silita formulata de creditorul urmaritor ALPHA BANK
ROMANIA S.A., J40/28415/1993, CUI: 5062063, cu sediul in Bucuresti, Calea
Dorobantilor nr. 237B, sector 1,
➢ în contradictoriu cu debitorul SAADATI SOHI MOJTABA, cetatean roman,
cu domiciliul in Bucuresti, str. Virgil Madgearu nr. 16B, sector 1, căruia i se
vor comunica actele și la adresa din Bucureşti, str. Virgil Madgearu nr. 2527, corp B, ap. 207, sector 1
➢ în baza titlurilor executorii reprezentate de contract de facilitate de credit
si garantie reala mobiliara nr. 0578411/ 25.04.2008, modificat prin: actul
aditional nr. 1/ 09.09.2009, actul aditional din 17.12.2009, actul aditional
nr. 2/ 10.12.2010, actul aditional nr. 3/ 10.12.2010; Contract de garantie
reala mobiliara nr. 285/ 09.09.2009 (venituri); Contract de garantie reala
mobiliara nr. 698/ 10.12.2010 (venituri); Contract de garantie reala
mobiliara nr. 697/ 10.12.2010 (conturi); Contract de garantie reala
mobiliara nr. 284/ 09.09.2009 (conturi),
➢ incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti in data de
26.06.2013 in dosar nr. 25016/299/2013, prin care a fost încuviinţată
urmărirea imobiliară a imobilelor proprietatea debitorului, la cererea
creditorului urmăritor,
➢ cererea de interventie formulata de creditorul intervenient ipotecar
SAADATI-SOHI MORTEZA, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti,
str. Virgil Madgearu nr. 16B, sector 1, cu domiciliul ales pentru
comunicarea actelor de procedură la SCA Ionescu şi Sava din Bucureşti, str.
Paleologu nr. 24, parter, sector 3, în calitate de reprezentanţi convenţionali
conform împuternicirii avocaţiale seria B 1460943/06.08.2013
➢ in baza titlului executoriu reprezentat de Contract de imprumut cu garantie
imobiliara autentificat cu nr. 155/ 31 octombrie 2012,
➢ incheierea pronunţată de Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti in data de 22
octombrie 2013 in dosar nr. 34746/299/2013, prin care a fost incuviintata
executarea silita imobiliară, la cererea creditorului intervenient,
➢ contractul de cesiune de creanţă încheiat între SAADATI SOHI
MORTEZA, în calitate de cedent şi SOHI CAPITAL MANAGEMENT
S.R.L., J29/1841/2015, CUI: 35354108, cu sediul în Ploieşti, str. Mihai
Bravu nr. 239, camera 7, et. 2, jud. Prahova, în calitate de cesionar,
autentificat prin încheierea nr. 407/25.02.2016, la S.P.N. Popa Mariana
Tamara şi Asociaţii, la care debitorul a achiesat conform declaraţiei,
autentificate prin încheierea nr. 242/05.02.2016, la S.P.N. Popa Mariana
Tamara şi Asociaţii, prin care a fost cesionată creanţa în cuantum de
220.000 euro, din totalul de 277.546,76 euro (reprezentând creanţa rămasă
de recuperat în favoarea creditorului SAADATI SOHI MORTEZA),
➢ contractul de cesiune de creanţă încheiat între SAADATI SOHI
MORTEZA, în calitate de cedent şi LECA AURELIA - MARIANA, cu
domiciliul în str. Virgil Madgearu, nr. 16B, București, sector 1, în calitate de
cesionar, autentificat prin încheierea nr. 913/15.06.2017, la S.P.N. Miu şi
Molcuţ, la care debitorul a achiesat conform declaraţiei din data de 16 iunie
2017, depusă la dosarul de executare, prin care a fost cesionată creanţa în
cuantum de 130.000 lei, echivalentul a 28.339,73 euro (1 euro = 4,5872 lei,
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la un curs oficial B.N.R. din data de 15.06.2017), din totalul de 57.546,76
euro (reprezentând creanţa rămasă de recuperat în favoarea creditorului
SAADATI SOHI MORTEZA, la această dată),
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitaţi să-l aducă
la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la
licitaţie.
Persoanele care doresc să cumpere imobilele la licitatie trebuie să depună
la sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN, până la termenul fixat pentru vânzarea
la licitaţie, oferta de cumpărare însoţita de dovada achitării unei cauţiuni
reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei, astfel cum a fost
anterior precizat.
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 persoanei care
participă la vânzarea la licitaţie (original).
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 6
pagini, în 14 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. 839 Cod procedura
civila,
- creditorului urmăritor ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul
in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 237B, sector 1 ,
- creditorului intervenient ipotecar SAADATI-SOHI MORTEZA,
cetăţean român, la domiciliul din Bucureşti, str. Virgil Madgearu nr.
16B, sector 1, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură la SCA Ionescu şi Sava din Bucureşti, str. Paleologu nr. 24,
parter, sector 3, în calitate de reprezentanţi convenţionali conform
împuternicirii avocaţiale seria B 1460943/06.08.2013
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creditorului cesionar SOHI CAPITAL MANAGEMENT S.R.L., cu
sediul în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 239, camera 7, et. 2, jud.
Prahova,
- creditorului cesionar ipotecar LECA AURELIA - MARIANA, cu
domiciliul în str. Virgil Madgearu, nr. 16B, București, sector 1
- debitorului SAADATI SOHI MOJTABA, cetatean roman, cu
domiciliul in Bucuresti, str. Virgil Madgearu nr. 16B, sector 1, căruia
i se vor comunica actele și la adresa din Bucureşti, str. Virgil
Madgearu nr. 25-27, corp B, ap. 207, sector 1
- coproprietarului LUPAŞCU CĂTĂLIN, cu domiciliul în Bucureşti,
Șos. Ștefan cel Mare, nr. 25, bl. 28, sc. C, et.7, ap. 105, sector 2
- organului fiscal local, Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor
Publice, cu sediul în Str. Caransebeş, nr.1, sector 1, București
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod procedura
civila,
✓ la Judecătoria Sectorului 1 București, cu sediul în București, str.
Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4
✓ la Primăria Sectorului 1 București, cu sediul în Bd. Banu Manta nr. 9,
București, sector 1
✓ la sediul organului de executare,
✓ la locul situării imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 838 alin. 4 Cod
procedura civila, 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 Narcis Constantin
Red. MC
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