
 Page 1 of 11 

 
Dosar executare silita nr. 216/2020  
    
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 216/13 NOIEMBRIE 2020  
 
 

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 14 DECEMBRIE 2020, 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 amplasat in comuna 
Dorobantu, str. Bucuresti (DN 31), nr. 49, judetul Calarasi, compus din 
teren cu destinatia intravilan, categoria curti/constructii, in suprafata 
totala de 2.172,15 mp (conform masuratorilor cadastrale) sau 2.172 mp 
(conform actelor de proprietate, extrasului de Carte Funciara) identificat 
cu numar cadastral 65 si constructiile edificate pe acesta, in suprafata 
cumulata la sol de 476,5 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de 
proprietate, extrasului de Carte Funciara), cu regim de inaltime Sp+P+Mr, 
cu o suprafata consruita desfasurata de cca. 696,5 mp: C1 – constructie 
industriala si edilitara – moara cereale, identificata cu numar cadastral 65-
C1, C2 – constructie anexa – sopron metalic, identificata cu numar 
cadastral 65-C2, C3 – constructie anexa – sopron lemn - demolabil, 
identificata cu numar cadastral 65-C3, C4 – constructie anexa – magazie 
(demolata), identificata cu numar cadastral 65-C4 si C5 – constructie 
industriala si edilitara – spatiu administrativ, identificata cu numar 
cadastral 65-C5, intreg imobilul fiind intabulat in Cartea Funciara nr. 
20078 a comunei Dorobantu, judetul Calarasi, descris conform anexei I, 
care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.  

Descriere conform raportului de evaluare: 
“Imobilul subiect este situat semicentral, in partea de Vest a satului Dorobantu, 
puncte de reper (linii pietionale): in partea de Vest, la circa 200 ml – Balta 
Motiştea/Mănăstirea – dig beton, in partea de Vest, la circa 180 ml – Ben 
Beach Dorobantu. Destinatia cladirilor din zona apropiata este una 
predominant rezidentiala, cu case de o calitate inferioara/submedie, precum si 
cu spatii de prestari servicii sau industrial-agricole de-a lungul cailor principale 
de acces (DN 31 – Str. Bucuresti). Zona este una in general subdezvoltata, de 
un nivel calitativ general scazut, raportat la alte unitati administrativ-teritoriale 
similiare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de 
dezvoltare din zona geografica respectiva (Municipiul Calarasi). Accesul 
auto/petional in zona se realizeaza pe drumuri asfaltate de buna calitate. 
Accesul principal catre moară se realizeaza pe poarta de acces auto construita 
pe latura dinspre Vest, din str. Dimitrie Ghica (betonată), de o calitate generala 
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sub medie. Traficul auto este unul relativ ridicat la nivelul arterelor principale 
(DN31). Transportul in comun este satisfacator dezvoltat in aceasta zona, fiind 
reprezentat de microbuze in regim maxi-taxi in drumul principal. Zona este 
deservita satisfacator cu puncte comerciale si spatii social-urbane, acestea 
regasindu-se in special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: lac cu 
facilitati diverse (pescuit, agrement). Utilitati existente in zona: electricitate, apa 
si canalizare in regie proprie. 
Terenul are o suprafata totala de 2.172,15 mp (conform masuratorilor 
cadastrale) sau de 2.172 mp (conform actelor), cu o dubla deschidere de 52,49 
ml la drumul de acces (DN 31/Dimitrie Ghica). Din punct de vedere topografic, 
acesta este plan, avand o forma dreptunghiulara. Este estimata o arie de teren 
in exces, in planul dinspre drumul principal, pe circa 900 mp. 
Terenul este amenajat minimal, acesta dispunand de anexe. Terenul este 
acoperit de iarba sau vegetatie joasa, fiind comportimentat functional in doua 
zone: una la intrarea auto catre moara, iar a doua de la moara spre cladirea 
C5. 
Ca urmare a starii efective observate la momentul inspectiei, anul estimat 
pentru vechimea efectiva a cladirii principale C1 este estimate a fi 1969. 
Cladirea C1 – Moară, cu regim de inaltime Sp+P+Mr, este organizata functional 
ca moară (corpul cu etaj si subsol) si pe laterale pentru depozitare si spatiu 
productie secundar. 
OBSERVATII: 

1. Imobilul subiect include echipamentele si constructiile speciale existente 
pe amplasament, a caror demontare nu este inclusa in evaluarea 
efectuata, costul de demontare si eliberare a amplasamentului de 
acestea fiind unul ridicat. 

2. Imobilul subiect este neutilizat de mai mult timp, neavand o renovare 
capitala, motiv pentru care necesita cheltuieli imediate dupa achizitie 
pentru reparatii. 

3. Pentru cladirile existente pe amplasament figureaza ca an al darii in 
folosinta 1929, intr-un document pus la dispozitie de catre creditor 
(certificat de performanta energetica). Avand in vedere starea efectiva a 
cladirii principale C1 si tipului de constructie (stalpi si grinzi din beton la 
corpurile cu inaltime parter sau calitatea caramizilor vizibile la momentul 
inspectiei), sunt estimate cu o vechime efectiva ponderata echivalenta 
unul an al edificarii 1969 (inceputul anilor 70, conform vechimii uzuale a 
platformelor industrial IAS/CAP/Agromec, cu extinderi la nivelul 
parterului la Vest si Est, ulterior anului edificarii corpului principal cu 
etaj). 

4. Constructia intabulata cu indicativul C3 (sopron lemn), este intr-un stadiu 
ridicat al degradarii, fiind necesara demolarea pentru a nu pune in 
pericol exploatarea amplasamentului. De asemenea constructia C2 
(sopron metallic) are o stare efectiva a degradarii ridicata, nefiind 
considerata cu pondere valorica. Cladirea C4 mentionata in documente 
nu mai era pe amplasament, fiind evaluata ca demolata, fara costuri 
aditionale dupa achizitie considerate necesara. 

5. Pentru evaluarea de fata nu au fost disponibile coordonatele imobilului in 
sistem de proiectie Stereo 70, in documentatia cadastrala avizata avuta 
la dispozitie coordonatele fiind de tip Stereo Local. Se recomanda o 
actualizare cadastrala completa a amplasamentului, pentru a avea ariile 
construit desfasurtate corecte, precum si coordonatele in sistemul 
modern Stereo 70. Identificarea a fost efectuata pe baza vecinatatilor 
directe si nu au fost observate translatari sau alte probleme de acest 
gen. 
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In interiorul imobilului subiect sunt montate diverse echipamente si 
constructii speciale, aferente morii, avand foarte putine informatii disponibile 
pentru evaluarea de fata, centralizarea fiind doar la nivelul de enumerare, 
pe baza unei inventarieri relativ recente (inaintea cumpararii din anul 2019 
de catre debitor), toate fiind evaluate sub ipoteza unor bunuri operationale 
si complet functionale dupa renovarea si repararea lor, conform starii 
efective estimate si la nivelul de cost estimat: 

 
Moara Dorobantu, grau 24t/24h si porumb 16t/24h 
-Teren + clădire moara- 2170mp 
-Curte împrejmuita cu gard metalic separata in doua zone 
-Siloz metalic 22t capacitate prevăzut cu doua evacuări 
-Elevator din metal pentru alimentare siloz H=14m chinga de cauciuc si 
cupe 
-Buncăr metalic amplasat la piciorul elevatorului capacitate 200Kg 
-Electromotor 1,1 Kw 960 rot/min. 
-Reductor 1/16 
-Anexa clădire pentru statie electrica aprox. 12mp 
-Tablou electric metalic prevăzut cu întrerupător general, siguranţe, 
contactori si aparate de măsură. 
-Instalaţie electrica formata din butoane, cabluri, contactori si siguranţe 
pentru moara grâu. 
-Baterie de condensatori pentru compensare energie reactiva 2 buc. -
Electromotor 75Kw 980 rot./min -Suport metalic motor 
-Transmisie generala alcatuita din arbori de transmisie, lagare, cuplaje, 
tamburi si curele de cauciuc 
-Buncăr recepţie grau prevăzut cu sita metalica capacitate - 1800Kg 
Elevator din metal pentru recepţie grau H=8m .chinga de cauciuc si 
cupe -Tarar aspirator TOPLET SA612 
-Ventilator curatatoria neagra acţionat din transmisia generala 
-Elevator grau din metal pentru curăţătorie neagra H=8m .chinga de 
cauciuc si cupe 
-Decojitor curăţătorie neagra TOPLET DD510 MM 
-Elevator dublu din metal pentru magazie grau H=8m .chinga de cauciuc 
si cupe -Umector grau cu pahare -Magazie grau metalica 2 buc. 6t 
-Magazie grâu din lemn 1 buc. 1500Kg 
-Snec alimentare magazie grâu L=2,5m din tabla cu spira metalica -Vait 
dublu BUHLER cu bucşi de bronz 3 buc. 
-Tăvălugi rifluiti pentru SR1, SR2. SR3 - 6 buc. L=1000mm -Tăvălugi 
netezi M1, M2, M3 - 6 buc L=1000mm -Tăvălugi alimentare 12buc. 
-Tubulatura metalica moara -Tubulatura metalica transport pneumatic 
80m -Ventilator transport pneumatic si aspiraţie locala -Electromotor 
22KW 3000 rot./min. 
-Baterie de cicloane din metal pentru liniştire si alimentare sita plan -
Ecluza ciclon 9 buc. 
-Ciclon din metal pentru liniştire si evacuare aer curat 3 buc. 
-Scara lemn acces valturi 
-Scara lemn acces etaj superior 
-Platforma din lemn pe structura din lemn pentru valturi 
-Sita plana suspendata cu excentric si 2 pasaje 
-Ramite din lemn pentru sita plana. 
-Ţesătură nylon sita plana. 
-Perii calarati pentru sita plana 
-Cantar tip Balanţa Sibiu 1000 Kg 
-Structura metalica pentru zona de livrare produse 
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-Cuva livrare faina din lemn 
-Cuva livrare tarate din metal 2 buc. 
-Magazie anexe 50mp si H=4,5m -Zona de locuit 2 camere 24mp 
- Camera moara porumb.” 

 
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului KART 2001 S.R.L, 

cu sediul în Comuna Dorobanţu, SAT BOSNEAGU,, județul Călărași.  
 
In interiorul Imobilului Subiect sunt montate diverse echipamente şi 

construcţii speciale, aferente morii, a căror pondere valorica este exprimată 
defalcat, pentru uz procedural, la 32.000 € /154.752 lei conform abordării prin 
cost. 

Alocarea valorică a imobilului (defalcarea a fost realizată strict pentru 
ordin procedural): Ponderea valorică a terenului a fost estimată conform 
metodei comparaţiei directe la (12.400 €/59.966 lei / 5,71 €/m2), cea a 
amenajărilor aferente terenului a fost estimată conform metodei determinării 
costului de înlocuire net la (5.700 €/ 27.565 lei / 2,62 €/m2), iar prin metoda 
extracţiei/determinării costului de înlocuire net, valoarea clădirilor a fost 
estimată la (31.000 €/ 149.916 lei / 44,5 €/m2 Adc). 

 
 Pe baza documentelor puse la dispozitie si a documentelor regasite in 
cuprinsul dosarului de executare silita expertul contabil a considerat ca:  

“Terenul  este incadrat in sfera terenurilor construibile conform art 
292 alin 2 lit  f  din codul fiscal. 
Imobilul  

Potrivit codului fiscal art 292 alin 2 lit f sunt scutite de taxa livrarea de 
construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și 
a oricăror altor terenuri. 

Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții 
noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul 
prezentului se definesc următoarele: 

Potrivit normelor ( pct. 55 ): 
Se consideră a fi data primei ocupări, în cazul unei construcții sau al 

unei părți din construcție care nu a suferit transformări de natura celor 
prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal, data semnării de către 
beneficiar a procesului-verbal de recepție definitivă a construcției sau a unei 
părți din construcție. Prin proces-verbal de recepție definitivă se înțelege 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat conform legislației 
în vigoare. În cazul unei construcții realizate în regie proprie, data primei 
ocupări este data documentului pe baza căruia construcția sau partea din 
construcție este înregistrată în evidențele contabile drept activ corporal fix. 
 „ o construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată sau parte 
transformată a unei construcții, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se 
ridică la minimum 50% din valoarea construcției sau a părții din construcție, 
exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării, respectiv valoarea înregistrată 
în contabilitate în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a 
conduce evidența contabilă și care nu aplică metoda de evaluare bazată pe 
cost în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, sau 
valoarea stabilită printr-un raport de expertiză/evaluare, în cazul altor persoane 
impozabile. În cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcție, iar 
valoarea acesteia și a îmbunătățirilor aferente nu pot fi determinate pe baza 
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datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui raport de 
expertiză/evaluare „ ( art 292 alin 2 lit f pct. 4 ) 

Data primei utilizări a unei construcții se referă la construcții care au 
suferit transformări de natura celor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 4 din 
Codul fiscal. Prin data primei utilizări se înțelege data semnării de către 
beneficiar a procesului-verbal de recepție definitivă a lucrărilor de transformare 
a construcției în cauză sau a unei părți a construcției. Prin proces-verbal de 
recepție definitivă se înțelege procesul-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, încheiat conform legislației în vigoare. În cazul lucrărilor de 
transformare în regie proprie a unei construcții sau a unei părți din construcție, 
data primei utilizări a bunului după transformare este data documentului pe 
baza căruia este majorată valoarea construcției sau a unei părți din construcție 
cu valoarea transformării respective. 

Art 292 alin 2 lit lit f  mentioneaza ca  livrarea unei construcții noi sau a 
unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 
decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau 
a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării; 

Atunci când se livrează un corp funciar unic format din construcția și 
terenul pe care aceasta este edificată, identificat printr-un singur număr 
cadastral: 
a) terenul pe care s-a edificat construcția urmează regimul construcției, dacă 
valoarea acestuia este mai mică decât valoarea construcției așa cum rezultă 
din raportul de expertiză/evaluare; 
b) construcția va urma regimul terenului pe care este edificată, dacă valoarea 
acesteia este mai mică decât valoarea terenului așa cum rezultă din raportul de 
expertiză/evaluare; 
c) dacă terenul și construcția au valori egale, așa cum rezultă din raportul de 
expertiză/evaluare, regimul corpului funciar se stabilește în funcție de bunul 
imobil cu suprafața cea mai mare. Se va avea în vedere suprafața construită 
desfășurată a construcției. 
 
In speta analizata , dupa cum reiese din raportul de evaluare  pus la dispozitie 
valoarea constructiilor / partilor de constructii este superioara valorii terenului. 
 
Pe baza documentelor puse la dispozitie si a documentelor regasite in 
cuprinsul dosarului de executare silita expertul contabil a considerat ca:  
In ceea ce priveste vanzarea imobilului compus din teren si constructii : 
Pe considerentele enuntate anterior , opinia noastra este ca ne regasim in 
situatia in care vanzarea imobilului compus din teren si constructii  este o 
livrare scutita din punct de vedere al TVA   in baza art. 292 alin 2 lit f  din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 
De mentionat faptul ca orice persoană impozabilă care aplică regimul de 
scutire prevăzut de art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal și care a avut dreptul 
la deducerea integrală sau parțială a taxei aferente bunului imobil va efectua 
ajustarea taxei deduse conform art. 305 din Codul fiscal, dacă bunul se află în 
cadrul perioadei de ajustare. 
Conform  art 292 alin 3 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal orice persoană 
impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor prevăzute la art 292  alin. 
(2) lit. e) și f). 
In situatia taxarii operatiunilor  scutite ( prevazute la  art 292 alin 2 lit f din Codul 
Fiscal),  potrivit  art 292 alin 3 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal in opinia 
noastra pot fi aplicabile prevederile art 331 alin 1 si alin  2 din legea 227/2015 
privind Codul Fiscal , prevederi ce reglementeaza aplicarea masurilor de taxare 
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inversa in situatia in care atat vanzatorul cat si cumparatorul sunt  inregistrati in 
scopuri de TVA conform art 316 din Codul Fiscal. 
In ceea ce priveste vanzarea echipamentelor: 

Pe considerentele enuntate anterior , opinia noastra este ca ne 
regasim in situatia in care vanzarea echipamentelor , asa cum sunt 
descrise in cuprinsul raportului de evaluare ,   este o livrare 
taxabila/impozabila  din punct de vedere al TVA   in baza art. 268  din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.” 

 
Licitaţia începe de la pretul de 316.202,16 lei, reprezentând 75% din 

valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură 
civilă, pret compus din: 

• 178.086 lei – valoarea terenului + cladiri, 

• 138.116,16 lei – valoare echipamente moara (din care: 116.064 
lei – pret fara TVA 19%, 22.052,16 lei – TVA 19%). 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

➢ cererii de executare silita formulate de creditorul PATRIA BANK S.A, cu 
sediul în București, Șos. Pipera nr. 42, clădirea GlobalWorth Plaza, et. 7, 8 
și 10, Sector 2, in contradictoriu cu debitorul KART 2001 S.R.L, cu sediul 
în Comuna Dorobanţu, SAT BOSNEAGU,, județul Călărași, 

➢ titlului executoriu reprezentat de Contract de ipoteca imobiliara 
autentificat prin incheierea de autentificare nr. 384/18.02.2019 de catre 
NP Popa Didina,  

➢ încheierii de încuviințare a executării silite cu numărul 1017/2020 din data 
de 02.04.2020, pronunțată de Judecătoria Călăraşi, în dosarul numărul 
2050/202/2020 indreptata prin incheierea pronuntata de Judecatoria 
Calarasi la data de 16.04.2020 in dosar nr. 2050/202/2020/a1, 
 

➢ cererii de interventie formulata de BIOCHEM SRL, cu sediul in Municipiul 
Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 158, cladirea GSS, et. 6, judetul 
Constanta, reprezentata conventional prin avocat Muhscina Silvia 
Margereta din cadrul Cabinetului de Avocat “Muhscina Silvia Margareta”, 
conform imputernicirii avocatiale seria CT nr. 0339844/2020, în 
contradictoriu cu debitorul KART 2001 S.R.L, cu sediul în Comuna 
Dorobanţu, SAT BOSNEAGU,, județul Călărași, 

➢ în baza titlului executoriu reprezentat de Bilet la ordin seria CARP3AA nr. 
0976330 emis de KART 2001 SRL, la data de 10.06.2019, pentru suma 
de 455.000 lei, la ordinal BIOCHEM SRL, cu scadenta la data de 
22.08.2019, avalizat de CARTERARU GEORGE, refuzat partial la plata, 

➢ incheierii nr. 2555/2020 pronunţată de Judecătoria Calarasi în data de 30 
septembrie 2020 în dosar nr. 6264/202/2020, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită 

➢ incheierii emise de executorul judecatoresc la data de 13 noiembrie 2020 
cu privire la stabilirea cuantumului creanţei de recuperat şi al 
cheltuielilor de executare, din care reiese ca debitorul are de achitat 
suma de: 

• 209.963,38 lei (din care 209.487,38 lei – diferenţă creanţă şi 476 
lei inclusiv TVA – diferenţă cheltuieli de executare nevansate) - 
datorati creditorului urmaritor ipotecar PATRIA BANK S.A., 

• 415.360,45 lei (din care 403.654,96 lei - creanta si 11.705,49 lei - 
cheltuieli de executare) – datorati creditorului intervenient 
BIOCHEM SRL, 
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• 476 lei, cu titlu de cheltuieli de executare efectuate in scopul 
comun al creditorilor. 

 
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 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 SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii in 
timpul programului de lucru cu publicul intre orele 09.00-16.00 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 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). 
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Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care 
oferă prețul de la care începe licitația. 

 
Punem în vedere părţilor şi participanţilor ca accesul în sediul 

executorului judecătoresc va fi permis cu maxim 10 minute înainte de ora 
fixată şi ca aveti obligaţia de a respecta  măsurile dispuse de autorităţi 
pentru prevenirea răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul 
COVID-19 şi în incinta sediului executorului judecătoresc. 
 

Prezenta publicaţie de vânzare, ce  conţine 11 pagini, a fost emisa în 12 
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 PATRIA BANK S.A, cu sediul în București, Șos. 
Pipera nr. 42, clădirea GlobalWorth Plaza, et. 7, 8 și 10, Sector 2, 

- creditorului intervenient BIOCHEM SRL, cu sediul in Municipiul 
Constanta, Bd. Mamaia, nr. 158, camera 1;2 etaj 6, judetul Constanta; 

- debitorului, proprietar al imobilului, KART 2001 S.R.L, cu sediul în 
Comuna Dorobanţu, SAT BOSNEAGU,, județul Călărași; 

- organului fiscal local, Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Calarasi, cu sediul in Calarasi, str. Eroii Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr. 6-8, 
judetul Calarasi; 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839 alin. 3 Cod procedura civila: 

- la Judecătoria Calarasi,  
- la Primăria comunei Dorobantu, cu sediul in comuna Dorobantu, str. 

Bucuresti, nr. 16, judetul Calarasi, 
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului - comuna Dorobantu, str. Bucuresti (DN 31), nr. 

49, judetul Calarasi; 
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.unejr.ro a U.N.E.J, 
- publicarea pe pagina de internet www.executaresilita.ro a SCPEJ 

Coşoreanu & Asociaţii. 
 

 
 
 

Executor Judecătoresc, 
MĂCIUCĂ MIRELA - DANA 

Red. cs 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

 
ANEXA I 

 

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