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 Dosar de executare silită nr. 419/2015   

       

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 419/22.03.2023 
 

 

Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI 

DOBRA & CĂLIMAN, executori judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel 

Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet, 

 

Potrivit dispozițiilor art. 839 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă 

generală urmatoarele: 

În data de 21.04.2023, 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 situat în Bucureşti, B-dul 1864 nr. 63, 

sector 6, identificat cu nr. cadastral 205247, întabulat în Cartea Funciară 

nr. 205247 a Sectorului 6 București, compus din  teren intravilan în 

suprafață de 509 m.p. (din acte) și 562,80 m.p. (măsurată) și constructie 

edificată pe acesta – locuinţă unifamilială în suprafaţă construită 

desfăşurată de 1.159,13 m.p., având regim de inălțime S+P+1E+M, din 

care subsol în suprafaţă construită de 273,71 m.p., suprafaţă totală de 

196,65 m.p., suprafaţă utilă de 149,42 m.p. compus din: garaj, camera, 

baie, casa scarii, hol, lobby, 2 camere, debara, centrala termica, parter în 

suprafaţă construită de 295,14 m.p., suprafaţă totală de 260,10 lei şi 

suprafaţă utilă de 190,03 m.p. compus din: living, bucatarie, 2 bai, casa 

scarii, 2 holuri, vestibule, sufragerie, 2 vestibuluri, sera, 2 dormitoare, 2 

dressing, antreu, etaj în suprafaţă construită de 295,14 m.p., suprafaţă 

totală de 212,05 m.p. şi suprafaţă utilă de 191,31 m.p.   compus din  

living, bucatarie, 2 bai, casa scarii, 2 holuri, vestibule, sufragerie, 2 

dormitoare, 2 dressing, mansardă în suprafaţă construită de 295,14 m.p., 

suprafaţă totală de 197,54 lei şi suprafaţă utilă de 175,28 m.p. compus 

din 4 dormitoare, living, dressing, 2 bai, casa scarii hol, identificat cu nr. 

cadastral 205247- C1. 

Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului BERNA THEODOR, 

domiciliat în Bucureşti, B-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6 şi cu domiciliul ales în 

comuna Baloteşti str. Unităţii nr. 84, jud. Ilfov, în calitate de garant ipotecar. 

Imobilul este descris și identificat conform anexelor I și II, care fac parte  

integrantă din prezenta publicaţie de vânzare. 

 

 

Licitaţia începe de la pretul de 1.739.076 lei, reprezentând 75% din 

valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură 

civilă rep. 
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Executarea silită se efectuează în baza: 

➢ cererii de executare silita formulate de creditorul BRD GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A., nr. de ordine in Registrul Comertului J40/608/ 19.02.199, 

C.U.I. RO361579 cu sediul în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, in 

contradictoriu cu debitorii: 

1.  BERNA THEODOR, domiciliat în Bucureşti, B-dul Anul 1864 nr. 63, sector 

6 şi cu domiciliul ales în comuna Baloteşti str. Unităţii nr. 84, jud. Ilfov, în 

calitate de garant ipotecar; 

2. TERAX CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Dâmboviţa nr. 59-

61, sector 6, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J40/11467/2004, 

C.U.I.16604224 prin lichidator judiciar TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, cu 

sediul în Bucureşti Sectorul 3, Bd. Unirii, Nr. 78, Bloc J2, Scara 2, Etaj 5, Ap. 

47 

➢ Titlul executoriu reprezentat de titlul executoriu reprezentat de contractul 

de credit nr. 44 din data de 18.03.2011 împreună cu actul adiţional nr. 1 din 

data de 24.03.2011, actul adiţional nr. 2 din data de 01.04.2011, actul 

adiţional nr. 3 din data de 05.05.2011, actul adiţional nr. 4 din data de 

04.07.2011, actul adiţional nr. 5 din data de 19.07.2011, actul adiţional nr. 6 

din data de 31.08.2011, actul adiţional nr. 7 din data de 23.09.2011, actul 

adiţional nr. 8 din data de 18.10.2011, actul adiţional nr. 9 din data de 

28.10.2011, actul adiţional nr. 10 din data de 15.12.2011, actul adiţional nr. 

11 din data de 13.01.2012, actul adiţional nr. 12 din data de 30.01.2012, 

actul adiţional nr. 13 din data de 10.02.2012, actul adiţional nr. 14 din data 

de 13.02.2012, actul adiţional nr. 15 din data de 15.02.2012, actul adiţional 

nr. 16 din data de 24.02.2012, actul adiţional nr. 17 din data de 29.02.2012, 

actul adiţional nr. 18 din data de 15.03.2012, actul adiţional nr. 19 din data 

de 26.03.2012, actul adiţional nr. 20 din data de 10.04.2012, actul adiţional 

nr. 21 din data de 24.04.2012, actul adiţional nr. 22 din data de 25.02.2012, 

actul adiţional nr. 23 din data de 06.06.2012, actul adiţional nr. 24 din data 

de 18.06.2012, actul adiţional nr. 25 din data de 22.06.2012, actul adiţional 

nr. 26 din data de 02.07.2012, actul adiţional nr. 27 din data de 13.07.2012, 

actul adiţional nr. 28 din data de 23.06.2012, actul adiţional nr. 29 din data 

de 10.08.2012, actul adiţional nr. 30 din data de 10.08.2012, actul adiţional 

nr. 31 din data de 10.09.2012, actul adiţional nr. 32 din data de 26.10.2012, 

actul adiţional nr. 33 din data de 12.12.2012, actul adiţional nr. 34 din  data 

de 22.02.2013, actul adiţional nr. 35 din data de 22.05.2013, actul adiţional 

nr. 36 din data de 07.08.2013, actul adiţional nr. 37 din data de 31.10.2013, 

actul adiţional nr. 38 din data de 16.12.2013, învestit cu formulă executorie 

incheierea pronuntata in data de 25.03.2015 de catre Judecătoria Sectorului 

1 Bucureşti in dosarul nr. 30436/299/2015; 

➢ contractul de ipotecă autentificat prin încheierea nr. 156 din data de 18 

martie 2011 la BNP Ioana Băsescu, 

➢ contractul de ipotecă autentificat  prin încheierea nr. 1900 din data de 

12.09.2013 la Birou Notarial „Nedelcu şi Asociaţii” împreună cu actul 

adiţional nr. 1 din data de 29.01.2014 autentificat prin încheierea nr. 151 



 Page 3 of 10 

din data de 29.01.2014 la Societatea Profesională Notarială „Nedelcu şi 

Asociaţii”, 

➢  contractul de ipotecă imobiliară autentificat prin încheierea nr. 1837 din 

data de 30.09.2013 la Birou Notarial „Nedelcu şi Asociaţii” împreună cu 

actul adiţional nr. 1 din data de 30.01.2014 autentificat prin încheierea nr. 

162 din data de 30.01.2014 la Birou Notarial „Nedelcu şi Asociaţii”; 

➢ contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 

44/TRX/10.08.2012 împreună cu actul adiţional nr. 1 din data de 

07.08.2013,  

➢ incheierea emisa de executorul judecatoresc in data de 25 mai 2015 prin 

care a fost incuviinţată executarea silită si au fost stabilite cheltuielile de 

executare  

 

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 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 09.30-16.00 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 cotei-părţi 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. 
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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. 

 

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. 

 

Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 10 pagini, a fost emisa în 32 

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,  

- creditorului urmaritor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., nr. 

de ordine in Registrul Comertului J40/608/ 19.02.199, C.U.I. RO361579 

cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, B-dul ION MIHALACHE, Nr. 1-7,  

- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, BERNA THEODOR, 

domiciliat în Bucureşti, B-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6 şi cu 

domiciliul ales în comuna Baloteşti str. Unităţii nr. 84, jud. Ilfov, 

în calitate de garant ipotecar, 

- debitorului principal al raportului obligational, TEHNOLOGICA 

RADION SRL, J40/13360/1993, CUI 4022079, cu sediul în Aleea 

GHIRLANDEI, Nr. 16, Bloc N5, Scara 1, Etaj 1, Apartament 5, prin 

administrator judiciar MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI (FOSTA 

SMDA INSOLVENCY SPRL), cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada 

PETÖFI ŞANDOR, Nr. 4 și administrator judiciar GENERAL GROUP 

EXPERT SPRL, cu sediul Bucureşti Sectorul 2, Şos. Mihai Bravu, Nr. 107-

119, Bloc E1, Scara 4, Etaj 2, Ap. 107, 

- debitorului TERAX CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 

Dâmboviţa nr. 59-61, sector 6, nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului J40/11467/2004, C.U.I.16604224 prin lichidator judiciar 

TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Bd. 

Unirii, Nr. 78, Bloc J2, Scara 2, Etaj 5, Ap. 47 

- BANCA TRANSILVANIA, J12/4155/1993, CUI RO 5022670, prin 

mandatar IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L, cu sediul 

social în Cluj Napoca, str. G. Baritiu nr. 1, judeţul Cluj, nr. de ordine în 

Registrul Comerţului J12/2140/2016, CUI 32011970 şi cu sediul ales 

pentru comunicarea actelor de procedură la punctul de lucru din Bucuresti, 
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Şoseaua Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, cladirea Baneasa Airport Tower, et. 

6, sector 1 

- debitorului principal al raportului obligational principal 

TELOXIM CON SRL, J40/6006/2001, 13986405 cu sediul în Bucureşti 

Sectorul 6, Calea PLEVNEI, Nr. 139, Etaj 3 societate în insolvenţă,  prin  

lichidator judiciar EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR 

FILIALA PRAHOVA SPRL), cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada MR. 

GHEORGHE ŞONŢU, Nr. 6, Etaj parter și în Sat Filipeştii de Pădure, 

Comuna Filipeştii de Pădure, Str. GĂRII, Nr. 711, Etaj P, Judet Prahova 

- titularului de sarcini ELIS PAVAJE S.R.L. cu punct de lucru DN 72 nr. 

26B, sat Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, 107028, jud. Prahova şi în 

jud. Alba, loc. Petrești, str. Zorilor, nr.1 

- titularului de sarcini BEJ COJOCARU BOGDAN MIHAI  cu sediul în 

Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 17, et. 1, ap. 8, sector 1, Sector 1. 

- titularului de sarcini BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., nr. 

de ordine in Registrul Comertului J40/608/ 19.02.199, C.U.I. RO361579 

cu sediul în Bucureşti, str. Bd.Ion MIhalache nr. 1-7, sector 1; 

- titularului de sarcini BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., 

SUCURSALA MILITARI cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 

nr. 111, bl. F, sector 6; 

- părţii civile D.G.R.F.P. PLOIEŞTI – A.J.F.P. PRAHOVA cu sediul în 

Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, judeţ Prahova; 

- titularului de sarcini D.G.R.F.P BUCUREȘTI- ADMINISTRAȚIA 

SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, Str. Popa 

Tatu, nr.7, sector 1; 

- titularului de sarcini PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE 

APEL PLOIEŞTI cu sediul în Ploiesti, Str. Buna Vestire nr. 1 A, judeţ 

Prahova, 

- MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL 

BUCUREȘTI referitor la dosarul penal 3328/P/2013– cu sediul în 

Bucureşti, Str. Scaune nr.1-3 Sector 3, 

- titularului de sarcini MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE 

LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, cu sediul în 

Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5; 

- titularului de sarcini PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 4 referitor la dosarul penal 3328/P/2013 cu sediul în 

Bucureşti, Str. Traian nr.93-95 Sector 3 

- un exemplar va fi comunicat BANCA TRANSILVANIA, CUI RO 

5022670, cu sediul în Cluj Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, judeţul Cluj 

- un exemplar va fi comunicat B.E.J.A AEQUITAS, cu sediul în 

Bucuresti, Bd. Unirii nr. 69, Bl.G2b, Tronson 1, Parter si Mezanin, 

Sector 3 

- organului fiscal local, Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 cu 

sediul în Bucureşti, Str. Popa Tatu, nr.7, sector 1; 

III. cate un exemplare se va afisa, conform art. 839 alin. (3) Cod 

procedura civila, 

- la Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti,  
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- la Primăria Sectorului 6 Bucuresti,  

- la sediul organului de executare,  

- la locul situării imobilului; 

IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. (4) Cod 

procedura civila, se va proceda la: 

- publicarea in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor 

supuse executarii silite, pe pagina de internet www.unejr.ro a U.N.E.J,  

- publicarea pe pagina de internet  www.executare.ro a S.P.E.J. DOBRA & 

CĂLIMAN, 

 

Executor Judecătoresc, 

Dobra Narcis Constantin 

 

 
Red. M.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA I 

 

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