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Dosar executare silită nr. 439/DCA/2013    
      
  

ANUNŢ DE VÂNZARE NR. 439/ 19 septembrie 2019  
 
 

Noi, Societate Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti 
Coşoreanu & Asociaţii, executori judecătoreşti numiţi in circumscripţia 
Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet, 

Potrivit dispozitiilor art. 761 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă 
generală urmatoarele: 

 
In data de 01 OCTOMBRIE 2019, ora 14.00 va avea loc la sediul 

Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, în 
Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a 
următoarelor bunuri mobile:  

 
Identificare 
și descriere 

                     Cantitate Pret de incepere a licitatiei 
conform art. 768 alin. 9 c.p.c. 

 

Bar cu blat MDF 1  
Corp PAL cu doua polite si frigider 

incastrat 1 

 

Dulap PAL alb 1  

Polite PAL 4  

Dulap alb cu patru usi 1  

Veioza cu picior din fier 1  

Gheridon bambus cu doua polite 1  

Canapea din piele culoare alba 1  

Canapea din piele culoare alba 1  

Corp PAL dublu negru 3  

Polita PAL negru 1  

Sistem audio cu doua boxe marca 

Sony 
1 

 

Masa cafe PAL negru 1  

Mobila bucatarie cu hota 1                 16.416 lei 
Plita electrica Ariston 1  

Masina spalat vase 1  

Blat de lucru cu chiuveta 1  

Corp suspendat 2 usi 2  

Corp suspendat  1  

Dulap lemn cu cuptor Franke 1  

Cuptor Ariston 1  

Combina frigorifica cu doua usi 

Samsung 1 

 

Masina de spalat Whirlpool  1  

Masina de spalat Ariston 1  

Masa lemn 1  

Scaun  4  

Masuta cafea 1  
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Rafturi de perete 5  

Blat chiuveta incastrat in dulap cu 

doua usi 1 

 

Dressing cu trei usi 1  

Pat de doua persoane cu saltea  1  

Noptiera 2  

Comoda PAL 1  

Oglinda aprox 1m 1  

Dressingul aferent are rafturi 2  

Lavoar incastrat in corp de mobilier 

din PAL negru 2 

 

Fotoliu tip ratan cu sezut textil 1  

Suport suspendat pt. TV din lemn 1  

Birou cu doua usi 1  

Scaun din material textil 1  

Mobila din lemn cu sertare si rafturi 

formate din doua corpuri cu polite si 

sertare (sapte corpuri unite) 

1 

 

Dressing PAL doua usi 1  

Pat matrimonial cu saltea 1  

Noptira cu cate doua usi din PAL 2  

Veioze 2  

Grilaj calorifer din PAL soldat cu 

doua rafturi 1 

 

Polite pal 4  

Masuta cafea blat negru 1  

Birou o persoana negru tip Ikea 1  

Corpuri cu polite tip Ikea 5  

Pat supraetajat din fier jos saltea 

dubla, sus saltea o persoana 
1 

 

Dulap cu polite PAL albe fara usi 2  

Dulapuri PAL alb 2  

Cuier fier negru 1  

Veioza  1  

Somiera cu saltea cu spatiu de 

depozitare 1 

 

 
Executorul judecatoresc va oferi spre vânzare bunul mobil, prin 3 strigări 

succesive. 
La acest termen, licitaţia va începe de la 50% din preţul iniţial prevăzut în 

primul anunţ. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, bunul va fi vândut, la acelaşi 
termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar şi atunci când la licitaţie s-a oferit un 
singur ofertant. 

 
1. Executarea silită se efectuează în baza cererii de executare silita formulate 
de creditorul GARANTI BANK S.A, cu sediul în Bucureşti, Șos. Fabrica  de 
Glucoză nr. 5, Business Centre Novo Park 3, clădirea F, etaj 5 – 6,  sector 2, 
impotriva debitorilor CINCĂ REVECA LUMINIŢA, , cu domiciliul in com. 
Corbeanca, sat Ostratu, str. Primăverii nr.  116, judeţ Ilfov și cu domiciliul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în București, Șos. Panduri nr. 21, bl. 
P8, et. 1, ap. 5, sector 5 și CINCĂ DRAGOŞ DANIEL, , cu domiciliul in com. 
Corbeanca, sat Ostratu, str. Primăverii nr.  116, judeţ Ilfov și cu domiciliul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în București, Șos. Panduri nr. 21, bl. 
P8, et. 1, ap. 5, sector 5. 
 

Bunurile sunt grevate de următoarele sarcini: 
- sechestru în favoarea creditorului, conform avizului nr. 00055223949353 din 
data de 03.09.2019 emis de AEGRM. 
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Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mentionate mai sus sunt 
invitaţi să-l aducă la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, inainte de data 
stabilita pentru vanzare. 

Persoanele care doresc să cumpere bunurile mobile mentionate mai sus 
trebuie ca pana la inceperea licitatiei sa depuna la sediul S.C.P.E.J. Coşoreanu & 
Asociaţii oferta de cumpărare însoţita de dovada achitării unei garantii de 
participare reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, asa cum a 
fost mentionat mai sus, pentru bunurile pe care intentioneaza sa le 
cumpere. 

Garantia va fi consemnată la orice unitate bancara, pe numele şi la 
dispoziţia SOCIETATII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI COŞOREANU & ASOCIAŢII, CIF RO 41007570, în contul 
deschis la Libra Internet Bank SA – Sucursala Rahova, cod IBAN  
RO31BREL0002001868380101 – RON. 

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, anterior începerii 
licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitaţie. 

 
Prezentul anunţ de vânzare, ce conţine 4 pagini, a fost emis în 7 

exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si publicate după cum 
urmeaza: 

I. un exemplar rămâne in dosarul de executare; 
 II. câte un exemplar se va comunica potrivit art. 760 Cod procedura civila:  
- creditorului GARANTI BANK S.A.,  , cu sediul în Bucureşti, Șos. 
Fabrica  de Glucoză nr. 5, Business Centre Novo Park 3, clădirea F, etaj 5 – 6, 
 sector 2, 
- debitorului CINCĂ REVECA LUMINIŢA, , cu domiciliul in com. Corbeanca, 
sat Ostratu, str. Primăverii nr.  116, judeţ Ilfov și cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în București, Șos. Panduri nr. 21, bl. P8, et. 1, 
ap. 5, sector 5, 
- debitorului CINCĂ DRAGOŞ DANIEL, , cu domiciliul in com. Corbeanca, 
sat Ostratu, str. Primăverii nr.  116, judeţ Ilfov și cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în București, Șos. Panduri nr. 21, bl. P8, et. 1, 
ap. 5, sector 5 

III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 761 alin. 1 Cod procedura 
civila, cu cel putin 5 zile inainte de ţinerea licitaţiei: 
- la locul licitaţiei care este sediul executorului judecatoresc, azi, 19.09.2019, 
data intocmirii prezentului anunt;  
- la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, către care se va emite adresa de 
inaintare azi, 19.09.2019, data intocmirii prezentului anunt;  
- la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, către care se va emite adresa de inaintare 
azi, 19.09.2019, data intocmirii prezentului anunt; 
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IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 761 Cod procedura civila, 
se va proceda la: 
- publicarea 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, 
COȘOREANU IULIAN ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Red. S.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.executaresilita.ro/
http://www.registruexecutari.ro/

