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Dosar executare silita nr. 264/2019 (dosar preluat de la BEJ Stefan Florin 
Catalin) 
      
  

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 264/27 SEPTEMBRIE 
2019  

 
 

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

Potrivit dispozitiilor art. 839 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă 
generală urmatoarele: 

 
In data de 22 OCTOMBRIE 2019, ora 11:00, va avea loc la sediul 

SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, 
Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul 
Bucuresti, sector 1, str. Carol Knappe, nr. 98A, format din teren in 
suprafata de 206 mp (din acte), respectiv 195,93 mp (din masuratori) 
avand numar cadastral 207374 (nr. cadastral vechi 8103), constructia C1 
locuinta S+P+E+M compusa din parter: 52,70 mp, etaj 1 = 60,22 mp, 
mansarda =62,91 mp, subsol-garaj = 17,76 mp, avand numar cadastral 
207374-C1 si constructia C2 – anexa in suprafata de 3,54 mp, avand 
numar cadastral 207374-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 207374 a 
Municipiului Bucuresti, sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a 
CF nr. 15388_2), astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru 
autenficare eliberat ca urmare a cererii inregistrata cu nr. 25768 din data 
de 23.04.2013, la ANCPI, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Bucuresti, sector 1, descris conform anexei I, care face parte integrantă 
din prezenta publicaţie de vânzare.  

 
Descrierea constructiei conform raportului de evaluare: 
“Imobilul este situat central, in partea de Nord-Vest a Municipiului 

Bucuresti, in microzona Grivita-Grivita. Puncte de reper (linii pietionale): in 
partea de Nord, la circa 80 ml – Bd. Ion Mihalache, in partea de Est, la circa 
350 ml – intersectia str. Turda cu Bd. Ion Mihalache – Bd. Maresal Averescu. 
Destinatia generala a cladirilor din zona apropiata este una rezidentiala, 
dominata de case si apoi, de-a lungul bulevardului, de blocuri, de o calitate 
generala mixta, de la inferioara la superioara, precum si cu spatii de birouri, 
sau de prestari servicii, de-a lungul cailor principale de acces (Bd. Ion 
Mihalache). Accesul auto/pietonal se ralizeaza pe drumuri asfaltate de buna 
calitate. Transportul in comun este bine dezvoltat in aceasta zona cu autobuze, 
tramvaie; nu exista metrou in apropiere, distanta minima fiind de circa 1,5 km 
Sud, prin statia Grivita. Zona este deservita bine cu puncte comerciale si spatii 
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social-urbane, acestea regasindu-se in special in zona Piata Domenii – Bd. Ion 
Mihalache. 

Terenul are o suprafata de 195,933 mp (conform masuratorilor 
cadastrale) sau de 206,00 mp (conform actelor), cu o singura deschidere 
ingusta de circa 7,91 – 8 ml, la drumul de acces (str. Carol Knappe). Din punct 
de vedere topographic, acesta este plan, avand o forma dreptunghiulara. 
Terenul este amenajat cu spatiu verde (flori/gazon) si alei de circulatie. Zona 
de acces este pavata si amenajata cu o terasa). Locuinta are regim de inaltime 
SP+P+2E+POD amenajat. 
 Din inspectia efectuata, starea tehnica a imobilului subiect este estimata 
drept una foarte buna, cu intretinere, amplasarea fiind intr-un mediu normal.” 

 
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului CRISTESCU 

MARIUS ION. 
 
Licitaţia începe de la pretul de 1.416.420 lei, reprezentând valoarea 

stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă. 
 
Executarea silită se efectuează în baza: 

 cererii de executare silita formulate de creditorul OTP BANK ROMANIA 
SA,  cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, in contradictoriu 
cu debitorii MANCIU IOANA CRISTINA,  cu domiciliul in Bucuresti, Int. 
Reconstructiei nr. 10, bl. 29, sc. 7, ap. 294, sector 3 şi CRISTESCU 
MARIUS ION,  cu domiciliul in Bucuresti, str. Chilia Veche nr. 7A, bl. 11, et. 
7, ap. 140, sector 6 

 titlului executoriu reprezentat de bilet la ordin nr. OTPV3AA 0903266, 
emis la data de 18.11.2016 de Kruger Pharm Distribution SRL, avalizat 
de MANCIU IOANA CRISTINA, refuzat la plata şi bilet la ordin nr. 
OTPV3AA 0903267, emis la data de 18.11.2016 de Kruger Pharm 
Distribution SRL, avalizat de CRISTESCU MARIUS ION, refuzat la 
plata,  

 încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti în data de 04 
aprilie 2019 în dosar nr. 9456/301/2019, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită impotriva debitorului MANCIU IOANA CRISTINA,  

 incheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti in data de 05 
aprilie 2019 in dosar nr. 6868/303/2019, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită impotriva debitorului CRISTESCU MARIUS ION, 

 incheierii emise de executorul judecatoresc in data de 02 septembrie 2019 
cu privire la stabilirea pretului imobilului urmarit silit, a termenului in 
vederea vanzarii acestuia la licitatie publica si actualizarea cheltuielilor de 
executare. 

 
Imobilul este grevat de sarcini, conform ANEXEI II, 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 09.00-16.00, cel tarziu in ziua 
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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. 

Garantia de participare 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 la care s-a facut evaluarea sau, in lipsa 
unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.  

 
Prezenta publicaţie de vânzare, ce  conţine 6 pagini, a fost emisa în 15 

exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si publicate dupa cum 
urmeaza: 
I. un exemplar se va depune in dosarul de executare; 

- cate un exemplar se va comunica potrivit art. 840 Cod procedura - civila,  
- creditorului urmaritor OTP BANK ROMANIA SA,  cu sediul in Bucuresti, 

str. Buzesti nr. 66-68, sector 1 ,  
- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, CRISTESCU MARIUS ION,  cu 

domiciliul in Bucuresti, str. Chilia Veche nr. 7A, bl. 11, et. 7, ap. 140, sector 6, 
care se va cita şi la următoarele adrese: Bucureşti, str. Carol Knappe nr. 98A, 
sector 1 şi la sediul Cabientului de avocat Sorin Ovidiu Anghel în Bucureşti, 
Intrarea Aniversării nr. 39A, sector 3, 

- debitorului principal al raportului obligational, KRUGER PHARM 
DISTRIBUTION SRL -  in insolventa, cu sediul in  Bucureşti, Str. Lt. Niculescu 
bazar Nr. 28, camera nr. 1, Sectorul 2, prin administrator judiciar EURO 
INSOL SPRL, cu sediul in Bucureşti, Str. Baladei, Nr. 2, Bloc 56, Scara 2, Etaj 
4, Ap. 66, Sectorul 4, 

- organului fiscal local, Administratia Finantelor Publice Sector 6, cu 
sediul in Bucuresti, str. Popa Tatu, nr. 7, sector 1, 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839alin. 3 Cod procedura civila, 

- la Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, 
- la Primăria Sectorului 1 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Banu 

Manta, nr. 9, sector 1, 
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- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului - Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Carol 

Knappe, nr. 98A; 
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. 4 Cod procedura 
civila, se va proceda la: 

- publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala, 
- publicarea in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor 

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

- publicarea pe pagina de internet www.executaresilita.ro a SCPEJ 
Coşoreanu & Asociaţii. 

 
 

Executor Judecătoresc, 
COSOREANU IULIAN ILIE 

 
 
 
 
 
 

Red. M.M.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA I 
 

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

 


