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Dosar executare nr. 75/2007, 119/2007 şi 21/2009    
   
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 75/28 MAI 2019 
 
 

Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII, 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 14 IUNIE 2019, ora 13:00, va avea loc la 
sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 
9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna 
Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele 614-615-616-617-618, 
compus din teren  suprafaţă de 1.773 m.p. din care teren în suprafaţă de 
372 m.p. cu destinaţia, categoria de folosinţă curţi construcţii şi terenul în 
suprafaţă de 1.401 m.p. cu destinaţia intravilan, categoria de folosinţă 
arabil, identificat cu nr. cadastral 57836 şi construcţiile edificate pe acesta 
– C1 – locuinţă unifamilială în suprafaţă construită la sol de 60 m.p. cu 
regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 60 m.p., 
C2 – Anexa la locuinţă, în suprafaţă construită la sol de 51 m.p., C3 – 
Anexă – bucătărie de vară în suprafaţă construită la sol de cca 43 m.p., 
identificată cu număr cadastral 57836-C1 înscris în Cartea Funciară nr. 
57836 a localităţii Vidra (identificarea şi descrierea imobilului, conform 
anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare), 
proprietatea MOŞTENITORILOR AVERII DEBITORULUI CAZACU ION, cu 
domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, conform adresei emise de 
Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 
3539590 /  cu ultimul domiciliu cunoscut in Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov. 

 
Licitaţia începe de la suma de 125.504,25 lei, reprezentând 75 % din 

preţul la care a fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către expert tehnic evaluator Teodor Ciobotaru-
Pătrăncuş. 

 
Executarea silită în dosarele de executare mai sus menţionate se 

efectuează în baza: 
1. titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1581/13.09.2007 
pronunţată de Judecatoria Cornetu în dosarul nr.1962/1748/2007, învestită cu 
formulă executorie,;  
2. cererii de începere a executării silite a creditorului ŞIŞCANU LILIA, cu 
domiciliul în Bucureşti, Str. Farcasanca, nr. 10, sector 5, a solicitat executarea 
silită în contradictoriu cu debitorii MOŞTENITORII AVERII DEBITORULUI 
CAZACU ION,  cu domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, conform 
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adresei emise de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea 
Bazelor de Date nr. 3539590 /  cu ultimul domiciliu cunoscut in Vidra, sat 
Sinteşti, jud. Ilfov; 
3. titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1348/27.06.2007 
pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosar nr.1758/1748/2007; 
4. cererii de începere a executării silite a creditorului SKY CONSULTING 
AND INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în sat Dărăşti-Vlaşca, comuna Adunaţii-
Copaceni, str. Principală nr. 195/2B, judeţ Giurgiu cu sediul ales Bucureşti, str. 
Zece Mese nr. 6A, et.1, sector 2 în contradictoriu cu MOŞTENITORII AVERII 
DEBITORULUI CAZACU ION,  cu domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, jud. 
Ilfov, conform adresei emise de Directia pentru Evidenta Persoanelor si 
Administrarea Bazelor de Date nr. 3539590 /  cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov 
5. titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 2389/01.10.2008 
pronunţată de Judecătoria Cornetu  în dosarul nr. 2979/1748/2008 
6. cererii de începere a executării silite a creditorului M&N TRANS 
COMPEX S.R.L.,  cu sediul în Bucureşti, B-dul. Constantin Brâncoveanu nr. 
120, bl. 8, sc. 3, ap. 43, sector 4 reprezentată legal prin director Bercenaru 
Nicuşor în contradictoriu cu MOŞTENITORII AVERII DEBITORULUI CAZACU 
ION,  cu domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, conform adresei emise 
de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 
3539590 /  cu ultimul domiciliu cunoscut in Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov 
7. încheierii din data de 03.12.2010, pronunţată de Judecătoria Cornetu în 
dosarul nr. 7520/1748/2010, a fost admisă cererea de reunire a dosarelor de 
executare nr. 75/2007, 119/2007 şi 21/2009, solicitată de către executorul 
judecătoresc Coşoreanu Iulian Ilie, astfel încât s-a dispus efectuarea unei 
singure executări silite în dosarul de executare nr. 75/2007; 
8. procesului verbal întocmit în data de 12.10.2018 în temeiul art. 3717 din 
Codul de Procedură Civilă. 
9. procesul verbal emis la data 28.05.2019 
 

Imobilul este grevat de sarcini conform Anexei II care face parte 
integrantă din publicaţia 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.  

Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Libra Internet Bank SA, pe 
numele şi la dispoziţia SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii,  în contul deschis la 
Libra Internet Bank SA, Sucursala Rahova, cod IBAN  RO31 BREL 0002 0018 
6838 0101 – 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 5 pagini în 9 exemplare din care: 

 un exemplar va fi comunicat creditorului ŞIŞCANU LILIA, cu domiciliul în 
Bucureşti, Str. Farcasanca, nr. 10, sector 5, 
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  un exemplar va fi comunicat creditorului SKY CONSULTING AND 
INVESTMENTS S.R.L.,  cu sediul în sat Dărăşti-Vlaşca, comuna 
Adunaţii-Copaceni, str. Principală nr. 195/2B, judeţ Giurgiu cu sediul 
ales Bucureşti, str. Zece Mese nr. 6A, et.1, sector 2  

 un exemplar va fi comunicat creditorului S.C M&N TRANS COMPEX 
S.R.L.,  cu sediul în Bucureşti, B-dul. Constantin Brâncoveanu nr. 120, 
bl. 8, sc. 3, ap. 43, sector 4  

 un exemplar va fi comunicat MOŞTENITORILOR AVERII 
DEBITORULUI CAZACU ION,  cu domiciliul în com. Vidra, sat Sinteşti, 
jud. Ilfov, conform adresei emise de Directia pentru Evidenta 
Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 3539590 /  cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov 

 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 Cornetu, Primăria Vidra, Sediul 
organului de executare, Locul situării imobilului, 

 un exemplar se va publica pe site-ul www.executaresilita.ro, al 
S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAŢII, 

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

Executor Judecătoresc, 
COSOREANU IULIAN ILIE 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


