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Dosar executare nr. 71/2012  

   

    

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 71/13.01.2023 

 

 

Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA 

& CĂLIMAN, executori judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu 

toate datele de identificare din antet, 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 504 din Codul de Procedură Civilă, aducem la cunoştinţă 

generală că în ziua de 13.03.2023, ora 10:00, 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 COTEI de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului de tip 

apartament de 2 camere plus dependinţe, confort 2, semidecomandat, în 

suprafaţă utilă de 42,04 m.p. şi o suprafaţă totală de 42,04 m.p. situat în 

București, Str. Petrachesti nr. 24, bl. 1, cam. 212 și 213, sector 6, înscris în 

Cartea Funciară nr. 222887-C1-U5 a municipiului București – Sector 6, 

identificat cu nr. cadastral 222887-C1-U5, cota parte indiviză din părţile şi 

dependinţele comune ale clădirii şi cota indiviză echivalentă suprafeţei de 

25,80 m.p. din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe 

perioada existenţei clădirii  descris conform anexei I, care face parte integrantă 

din prezenta publicaţie de vânzare, proprietatea debitorului STROE CĂTĂLIN-

IULIAN, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, 

sector 6 prin mandatar Stroe Ion, cu domiciliul în Bucureşti, Ale. Petrăcheşti nr. 24, 

bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 212, sector 6 conform procurii speciale autentificate prin 

încheierea nr. 953 din data de 15.05.2017 la Camera Notarilor Publici Bucureşti Mone 

Gabriela,  Olga şi Varagea Nicola şi cu domiciliul conform cărţii de identitate în 

Bucureşti, str. Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, sector 6. 

 

Licitaţia începe de la suma de 70.308 lei, reprezentând 75 % din preţul la 

care a fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică evaluatoare 

întocmit de către Expert Tehnic Evaluator  Ciobotaru Pătrăncuş Teodor. 

 

Executarea silită se efectuează având în vedere: 

➢ cererea creditorului IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L, cu sediul în 

Str. George Barițiu nr. 1, județul Cluj, cu punct de lucru în București, Șos. Ioan 

Ionescu de la Brad nr. 1A, clădirea Băneasa Airport Tower, et. 6, sector 1, prin care 

ne-a solicitat executarea silită în contradictoriu cu debitorul STROE CĂTĂLIN-

IULIAN, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, 

sector 6 prin mandatar Stroe Ion, cu domiciliul în Bucureşti, Ale. Petrăcheşti 

nr. 24, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 212, sector 6 conform procurii speciale 

autentificate prin încheierea nr. 953 din data de 15.05.2017 la Camera 

Notarilor Publici Bucureşti Mone Gabriela,  Olga şi Varagea Nicolae şi cu 

domiciliul conform cărţii de identitate în Bucureşti, str. Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 

3, et. 2, ap. 39, sector 6; 
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➢ titlul executoriu reprezentat de contract de credit de consum nr. CCNPA 

002/00387/09.09.2009; 

➢ Încheierea din data de 01.03.2012, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, în dosarul nr. 3745/303/2012 prin care a fost încuviinţată executarea 

silită,  

 

Imobilul este grevat de sarcini conform anexei II care face parte integrantă din 

prezenta publicaţie de vânzare. 

 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la 

cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie.  

 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie să depună la 

sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN, până la termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie, 

oferte de cumpărare însoţite de dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din 

preţul de începere al licitaţiei. 

 

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 care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să aibă asupra 

lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte: copie conformă cu 

originalul a cerificatului de înmatriculare, decizia asociatului unic sau hotărârea 

adunării generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada mandatului persoanei care 

participă la vânzarea la licitaţie. 

 

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 care conţine 6 

pagini în 23 exemplare din care: 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION 

S.R.L, cu sediul în Str. George Barițiu nr. 1, județul Cluj,  cu punct de lucru în 

București, Șos. Ioan Ionescu de la Brad nr. 1A, clădirea Băneasa Airport Tower, et. 

6, sector 1,  

✓ un exemplar va fi comunicat debitorului STROE CĂTĂLIN-IULIAN, cu domiciliul 

în Bucureşti, str. Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, sector 6 prin mandatar 

Stroe Ion, cu domiciliul în Bucureşti, Ale. Petrăcheşti nr. 24, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 

212, sector 6 conform procurii speciale autentificate prin încheierea nr. 953 din 

data de 15.05.2017 la Camera Notarilor Publici Bucureşti Mone Gabriela,  Olga şi 

Varagea Nicola şi cu domiciliul conform cărţii de identitate în Bucureşti, str. 

Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, sector 6, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului ipotecar ZAMFIR GEORGE, cu domiciliul 

în Popești-  Leordeni, Str. Laurențiu Raiciu nr. 38, județul Ilfov 

✓ un exemplar va fi comunicat către STROE ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. 

Lavandei nr. 8, bl. P30, sc. 3, et. 2, ap. 39, sector 6 în calitate de coproprietar 

✓ un exemplar va fi comunicat către BEJ GULI CONSTANTIN cu sediul în Bucureşti, 

Calea Călăraşi nr. 156, bl. 53bis, sc. A, parter, ap. 1, sector 3; 
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✓ un exemplar va fi comunicat către SECAPITAL S.R.L. cu sediul social în Rue du 

Laboratoire nr. 9 L-1911 Luxemburg  cu adresa pentru comunicarea actelor de 

procedură la KRUK Romania SRL cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 165, 

clădirea TN Offices 2, subsol, parter, etajele 7,8 și 9, sector 3, 

✓ un exemplar se va comunica către S.C.P.E.J OCHIAN DORU- CĂTĂLIN ȘI NENECI 

ALEXANDRU cu sediul în Strada Mihai Eminescu nr. 151, Apartament 2, Sector 2, 

Bucuresti 

✓ un exemplar se va comunica către INVESTCAPITAL LTD, cu sediul social în The 

Hub, Triq Sant’andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, înregistrat la O.R.C. sub nr. 

C62911, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în 

București, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 2, subsol, parter, etajele 7,8 și 

9, sector 3 

✓ un exemplar se va comunica către B.E.J MATEI NICOLAE MARIAN, cu sediul în 

Bucuresti, str. Dianei, nr. 10, sc. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, 

✓ un exemplar se va comunica către CEC BANK SA, CUI 361897, cu sediul în Calea 

VICTORIEI, nr. 13, Bucuresti, sector 3, 

✓ un exemplar va fi comunicat către SCPEJ THEMIS cu sediul în Str. Cuza Voda, Nr. 

90, Sector 4, București, 

✓ un exemplar va fi comunicat către B.E.J. IVAN TRAIAN DANIEL, cu sediul în 

Bucuresti, Sector 3, Str Sfanta Vineri, nr. 32, bl.A5, sc.1, et.2, ap.7, 

✓ un exemplar va fi comunicat credtorului LUNGU RADU, cu domiciliul în București, 

Calea Vitan, nr. 221, bl. 9, sc. 2, et. 2, ap. 74, sector 3 

✓ un exemplar va fi comunicat către B.E.J STEFAN-GAROFA FLORIN-EDUARD, cu 

sediul în București, str. Între Gârle, nr. 7, sector 4 

✓ un exemplar va fi comunicat către B.E.J BATI DAN CRISTIAN, cu sediul în 

București, Șos. Ștefan Cel Mare, nr. 2, bl. 13, sc. B, et. 1, ap. 25, sector 1 

✓ un exemplar va fi comunicat către  BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A, 

cu sediul în Bucuresti, sos Pantelimon nr 258, sector 2; 

✓ un exemplar va fi depus la dosarul cauzei, 

✓ câte un exemplar se va afişa conform prevederilor art. 504 (3) din Codul de 

Procedură Civilă la:  

- Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, cu sediul în str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, 

Bucuresti 

- Primăria Sectorului 6 București, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr.147-149, 

sector 6 

- Sediul organului de executare,  

- Locul situării imobilului, 

✓ un exemplar se va publica pe site-ul www.executare.ro, al S.P.E.J. DOBRA & 

CĂLIMAN, 

✓ un exemplar se va publica pe site-ul www.unejr.ro , al U.N.E.J. 

 

 

      Executor Judecătoresc, 

               Dobra Ofelia Camelia 

Red. M.C   

 

 

 

 

 

ANEXA I 

http://www.executaresilita.ro/
http://www.unejr.ro/
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    ANEXA II 
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