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Dosar executare silita nr. 1913/2014    
(dosar preluat de la SCPEJ DCA) 
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1913/19 decembrie 2019 
 
 

Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI COŞOREANU & ASOCIAŢII, executori judecătoreşti în 
circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de identificare din 
antet, 

Potrivit dispoziţiilor art. 837 si 838 din Codul de Procedură Civilă, 
aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 15 ianuarie 2020, ora 13:00, va 
avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale De Executori 
Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Șoseaua Pavel 
Dimitrievici Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a 
următoarelor imobile,  proprietatea debitorului NEŢOIU (fostă NEAGU) 
MARIA - RALUCA,  cu domiciliul in Braşov, Piaţa Teatrului nr. 5A, ap. 9, 
judeţul Braşov, respectiv: 
1. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 597 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23877, întabulat în Cartea Funciară nr. 23877 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,4%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 88,95 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
2. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 554 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23878, întabulat în Cartea Funciară nr. 23878 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,1%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 82,54 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
3. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 554 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23879, întabulat în Cartea Funciară nr. 23879 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,1%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 82,54 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
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4. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 524 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23880, întabulat în Cartea Funciară nr. 23880 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 3,9%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 78,07 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
5. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 677 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23881, întabulat în Cartea Funciară nr. 23881 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 5%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 100,87 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
6. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 664 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23882, întabulat în Cartea Funciară nr. 23882 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,9%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 98,93 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
7. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 664 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23883, întabulat în Cartea Funciară nr. 23883 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,9%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 98,93 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
8. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 717 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23884, întabulat în Cartea Funciară nr. 23884 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 5,3%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 106,83 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
9. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 801 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23885, întabulat în Cartea Funciară nr. 23885 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 6,0%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 119,34 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
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10. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 857 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23886, întabulat în Cartea Funciară nr. 23886 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 6,4%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 127,69 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
11. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 888 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23887, întabulat în Cartea Funciară nr. 23887 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 6,6%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 132,31 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
12. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 950 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23888, întabulat în Cartea Funciară nr. 23888 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 7,1%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 141,55 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
13. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 602 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23889, întabulat în Cartea Funciară nr. 23889 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 4,5%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 89,69 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
14. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 718 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23890, întabulat în Cartea Funciară nr. 23890 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 5,3%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 106,98 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
15. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 816 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat cu 
nr. cad. 23891, întabulat în Cartea Funciară nr. 23891 a localităţii Întorsura 
Buzăului, împreună cu cota indiviză de 6,1%, echivalentul suprafeţei 
indivize de 121,58 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) 
din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, 
identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 23876 a 
localităţii Întorsura Buzăului; 
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16. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 1.055 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat 
cu nr. cad. 23892, întabulat în Cartea Funciară nr. 23892 a localităţii 
Întorsura Buzăului, împreună cu cota indiviză de 7,9%, echivalentul 
suprafeţei indivize de 157,19 m.p. (determinată matematic prin raportul de 
evaluare) din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în 
suprafaţă totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. 
Covasna, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 
23876 a localităţii Întorsura Buzăului; 
17. teren intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă 
de 1.792 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. Covasna, identificat 
cu nr. cad. 23893, întabulat în Cartea Funciară nr. 23893 a localităţii 
Întorsura Buzăului, împreună cu cota indiviză de 13,3%, echivalentul 
suprafeţei indivize de 267 m.p. (determinată matematic prin raportul de 
evaluare) din terenul intravilan, având categoria de folosinţă fâneaţă, în 
suprafaţă totală de 2.001 m.p., situat în oraş Întorsura Buzăului, jud. 
Covasna, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 
23876 a localităţii Întorsura Buzăului. 

 
Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 50% din 

valoarea stabilita, conform art. 837 Cod de procedură civilă, respectiv: 
1) 6.144,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23877, 

întabulat în Cartea Funciară nr. 23877 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cotă indiviză de 4,4%, echivalentul suprafeţei indivize de 
88,95 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

2) 5.702 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23878, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23878 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 4,1%, echivalentul suprafeţei indivize de 
82,54 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

3) 5.702 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23879, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23879 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 4,1%, echivalentul suprafeţei indivize de 
82,54 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

4) 5.393 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23880, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23880 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 3,9%, echivalentul suprafeţei indivize de 
78,07 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

5) 6.698 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23881, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23881 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 5%, echivalentul suprafeţei indivize de 
100,87 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

6) 6.834 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23882, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23882 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 4,9%, echivalentul suprafeţei indivize de 
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98,93 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

7) 6.834 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23883, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23883 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 4,9%, echivalentul suprafeţei indivize de 
98,93 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

8) 7.375 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23884, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23884 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 5,3%, echivalentul suprafeţei indivize de 
106,83 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

9) 6.827,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23885, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23885 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 6,0%, echivalentul suprafeţei indivize de 
119,34 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

10) 7.304,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23886, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23886 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 6,4%, echivalentul suprafeţei indivize de 
127,69 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

11) 7.569 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23887, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23887 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 6,6%, echivalentul suprafeţei indivize de 
132,31 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

12) 8.097 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23888, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23888 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 7,1%, echivalentul suprafeţei indivize de 
141,55 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

13) 5.131 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23889, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23889 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 4,5%, echivalentul suprafeţei indivize de 
89,69 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

14) 6.120 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23890, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23890 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 5,3%, echivalentul suprafeţei indivize de 
106,98 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

15) 6.955 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23891, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23891 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 6,1%, echivalentul suprafeţei indivize de 
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121,58 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

16) 8.992 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23892, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23892 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 7,9%, echivalentul suprafeţei indivize de 
157,19 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din 
terenul intravilan identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 23876 a localităţii Întorsura Buzăului, 

17) 16.385,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 23893, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 23893 a localităţii Întorsura Buzăului, 
împreună cu cota indiviză de 13,3%, echivalentul suprafeţei indivize de 
267 m.p. (determinată matematic prin raportul de evaluare) din terenul 
intravilan, identificat cu nr. cad. 23876, întabulat în Cartea Funciară nr. 
23876 a localităţii Întorsura Buzăului,  

 
În conformitate cu dispozitiile art. art. 845 alin. 2 şi 3 Cod procedura 

civila, vanzarea la licitaţie se va efectua separat pentru fiecare corp de 
proprietate, prin urmare, strigările vor fi efectuate separat pentru fiecare 
număr cadastral distinct, in ordinea mentionata in prezenta publicatie.  

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. 

Dupa epuizarea strigarilor pentru primul corp de proprietate si 
declararea adjudecatarului, se vor incepe strigarile pentru numărul 
cadastral următor, pana la recuperarea integrala a creanţei. 

Daca s-a recuperat integral creanta prin efectuarea strigarilor doar 
pentru o parte din numerele cadastrale, vanzarea la licitatie a corpurilor 
de proprietate ramase nu se va mai tine. 

 
Executarea silită se efectuează in baza: 

➢ cererii de executare silita a creditorului GARANTI BANK S.A., cu sediul 
in Bucureşti, Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Centre Novo 
Park 3, clădirea F, et. 5-6, sector 2, reprezentat prin mandatar EOS 
KSI ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 
10A, clărirea C3, et. 7, sector 2, conform Procurii speciale autentificată 
prin încheierea nr. 5078/10.11.2015 de NP Peneş Ioana-Cristina, având 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Bld. 
Dimtrie Pompei  nr. 10A, clădirea C3, et. 6,7, sector 2, formulata in 
contradictoriu cu debitorii: 

1. NEŢOIU (fostă NEAGU) MARIA - RALUCA,  cu domiciliul in Braşov, 
Piaţa Teatrului nr. 5A, ap. 9, judeţul Braşov, în calitate de împrumutat şi 
garant ipotecar, 

2. NEŢOIU MARINA,  cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 258, bl. 
4bis, sc. A, et. 6, ap. 21, sector 2, în calitate de fideiusor, 

➢ titlului executoriu reprezentat de Contract de credit pentru investiţii 
imobiliare nr. CGM 010/01328/28.05.2010, împreună cu accesoriile 
acestuia, reprezentate de Contractul de gaj nr. CGCC 
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010/01329/28..05.2010, Contractul de garanţie imobiliară autentificat 
prin încheierea nr. 605 în data de 31 mai 2010 de NP Coman Andreia,  

➢ încheierii prin care a fost incuviinţată urmarirea silita a imobilelor 
mentionate mai sus, pronunţată de Judecatoria Sfântu Gheorghe, în 
data de 15 ianuarie 2015, în dosar nr. 473/248/2014,  

➢ incheierii S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIATII intocmită in data de 
25.11.2019, cu privire la reluarea executării şi actualizarea cheltuielilor 
de executare. 

 
Imobilele sunt grevate de sarcini, conform anexei I, care face parte 

integrantă din prezenta publicaţie 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 SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii 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 Libra Internet Bank SA, pe 
numele şi la dispoziţia SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii, CIF RO 41007570, în 
contul deschis la Libra Internet Bank SA, Sucursala Rahova, cod IBAN  RO31 
BREL 0002 0018 6838 0101 – 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. 

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 de pornire al licitatiei iar în lipsa unei 
asemenea oferte, chiar de la acest preț.  

Dacă nu se obține prețul de incepere al licitatiei și există cel puțin doi 
licitatori, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta din 
urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției. Vânzarea se va 
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putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de 
pornire al acestei licitații 

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare, ce 
conţine 27 pagini, în 9 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 urmaritor şi ipotecar GARANTI BANK S.A., cu sediul in 
Bucureşti, Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Centre Novo 
Park 3, clădirea F, et. 5-6, sector 2, reprezentat prin mandatar EOS 
KSI ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei 
nr. 10A, clărirea C3, et. 7, sector 2, conform Procurii speciale 
autentificată prin încheierea nr. 5078/10.11.2015 de NP Peneş 
Ioana-Cristina, având sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în Bucureşti, Bld. Dimtrie Pompei  nr. 10A, clădirea C3, et. 
6,7, sector 2, 

- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, NEŢOIU ( fostă NEAGU) 
MARIA - RALUCA,  cu domiciliul in Braşov, Piaţa Teatrului nr. 5A, 
ap. 9, judeţul Braşov, 

- organului fiscal local, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice – A.F.P. a Oraşului Întorsura Buzăului, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, str. Josef Bem nr. 9, judeţul Covasna, 

- organului fiscal local, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Braşov, cu sediul în Braşov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 7, 
jud. Braşov; 

III. cate un exemmplare de va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod 
procedura civila, 

- la Judecătoria Intorsura Buzăului, judeţul Covasna, 
- la Primăria Întorsura Buzăului, judeţul Covasna,  
- 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.executaresilita.ro a S.C.P.E.J. 

COŞOREANU & ASOCIAŢII, 
- publicarea pe pagina de internet 

www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, a U.N.E.J. 
 
 

Executor judecătoresc, 
MĂCIUCĂ MIRELA-DANA 

 
 
 
 

Red. M.M.D./C.I.C. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.executaresilita.ro/
http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/
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ANEXA II 
 

 
 

 


