Dosar executare silită nr. 1003/2019 conexat cu dosarul 12/2020, 12/2020
si 13/2020 (inregistrate pe rolul B.E.J. OAȘĂ GEORGE)

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1003/02 FEBRUARIE 2021
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 08 MARTIE 2021, ora 12:00, 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, str.
Piata Rosetti, nr. 5, sector 2, format din teren intravilan, avand categoria
de folosinta curti-constructii in suprafata totala de 285 mp (conform
masuratorilor cadastrale) sau de 285 mp (conform actelor de proprietate,
extrasului de carte funciara), avand numar cadastral 204176 si din
constructia tip S+P+Mz+5E+M (Hotel Banat – in curs de reconsolidare si
renovare capitala – nefinalizata – stadiu “la gri”), in suprafata construita
la sol de cca. 260,8 mp (conform masuratorilor cadastrale si celor
constatate la fata locului), cu o suprafata construita desfasurata de cca.
2.153,5 mp, avand numar cadastral 204176-C1, si terenul si constructia
fiind intabulate in Cartea Funciara nr. 204176 a localitatii Bucuresti sector
2 (nr. CF vechi 13810), descris conform anexei I, care face parte
integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.
Descrierea imobilului conform raportului de evaluare:
“Imobilul subiect este situat ultracentral, in partea de Nord-Est a Municipiului
Bucuresti, in microzona Centru-Mantuleasa, avand puncte de reper (linii
pietionale): in partea de Nord, in fata cladirii – Piata Rosetti, in partea de Vest,
la circa 325 ml – Piata Universitatii/Teatru National Bucuresti/Hotel
Intercontinental, in partea de Est, la circa 625 ml – intersectie Calea Mosilor cu
Bd. Carol I.
Destinatia generala a cladirilor din zona apropiata este una mixta, predominant
rezidentiala, cu case/blocuri de o calitate medie/superioara, precum si cu spatii
de birouri, hoteluri sau de prestari servicii de-a lungul cailor principale de acces
(Bd. Carol I, Magheru, Centru Vechi).
Accesul auto/pietional se realizeaza pe drumuri asfaltate de buna calitate.
Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Bd. Carol I – Piata
Universitatii). Transportul in comun este bine dezvoltat in aceasta zona, fiind
reprezentat de autobuze, troleibuze; cea mai apropiata statie de metrou – Piata
Universitatii – se afla la o distanta de aproximativ 340 ml spre Vest.
Zona este deservita satisfacator cu puncte comerciale si spatii social-urbane,
acestea regasindu-se in special de-a lungul Bd. Carol sau Calea Mosilor. Zona
dispune de: Centru Vechi, in apropiere; parc de mari dimensiuni cu facilitati
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diverse in zona (Parcul Cismigiu); universitati in apropriere, magazine in numar
sufficient.
Utilitati existente in zona: electricitate, gaz, apa si canalizare.
Terenul are o suprafata totala de 285 mp (conform masuratorilor cadastrale)
sau de 285 mp (conform actelor) cu o tripla deschidere de 16,35 – 13 ml, la
drumurile de acces (Piata Rosetti, Radu Cristian si Lacul Gorgova). Din punct
de vedere topografic acesta este plan, avand o forma aproximativ
dreptunghiulara. Nu exista arie de teren in exces/surplus.
Terenul este acoperit cu cladirea, iar pe zona neacoperita este construita o
curte englezeasca, pentru a asigura iluminatul natural la ferestrele dinspre Sud.
Cladirea C1 – Hotel cu spatii comerciale la parter, cu regim de inaltime
S+P+Mz+5E+M, compartimentata conform tabelului anexat la Anexa II.
Aceasta constructie a fost edificata in anul 1931 (aprox).
Observatii:
• aria construita la sol, mentionata in documentatia veche si in cartea
funciara nu corespunde realitatii, existand o curte englezeasca
(laminator natural) pentru ferestrele ce dau spre coltul dinspre Sud, SudVest al cladirii, ce nu a fost scazuta din aria construita ocupata la sol;
• au fost observate inadvertente la centralizarea suprafetelor
utile/construite desfasurate din documentatie/acte, fiind incluse eronat
casa scarii, terasa in totalul ariei utile exprimate, fiind aduse astfel
corectiile approximative, pentru o mai fidela descriere;
• imobilul subiect este amplasat in zona urbanistica protejata;
• in anul 2016 a fost emisa o autorizatie de construire pentru
reconsolidare si reamenajare capitala a cladirii, fiind apoi emisa o a
doua in 2018 si apoi o prelungire a termenului de executie pana in luna
octombrie 2020.”
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului COMPLEX
HOTELIER BANAT SRL cu sediul în București, Piata C.A. Rosetti, nr. 5, sector
2.
Licitaţia începe de la pretul de 9.280.812,08 lei, reprezentând 75% din
valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură
civilă (din care: 7.799.001,75 lei reprezentand pret fara TVA si 1.481.810,33
lei reprezentand TVA 19%).
Executarea silită se efectuează în baza:
➢ cererii de executare silita formulata de creditorul urmaritor ipotecar
GARANTI BANK S.A., , cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr.
5, clădirea F, Business Center Novo Park 3, et. 5, Sector 2
➢ în contradictoriu cu debitorii:
1. ROSETTI HOTELS DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Orașul Voluntari,
ŞOS. EROU IANCU NICOLAE, NR.12-26, VILA 51, CAMERA 1, județul
Ilfov,
2. COMPLEX HOTELIER BANAT SRL, cu sediul în București, Piata C.A.
Rosetti, nr. 5, sector 2,
3. CELIKKOL CEM, cu domiciliul în Orașul Voluntari, Soseaua Erou Iancu
Nicolae, BL. 53/11, județul Ilfov, posesor al permisului de sedere nr.
RO0351472, eliberat de autoritatile judetului Ilfov la data de 04.06.2014,
cu valabilitate pana la data de 03.06.2026,
4. ISPAS INGA, cu domiciliul în Comuna Ștefăneştii De Jos, sat Stefanestii
de Jos, județul Ilfov,
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5. TOTI CU SEDIUL/DOMICILIUL ALES PENTRU COMUNICAREA
TUTUROR ACTELOR DE PROCEDURA LA MARIA LUIZA POPESCU
SI ASOCIATII S.C.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Scoalei,
nr. 12, bl. A, et. 1, ap. 2, sector 2,
➢ titlurilor executorii reprezentate de:
1. Contract credit nr. 24857/30.01.2015, astfel cum a fost completat si
modificat prin actul aditional nr. 1/14.05.2015, actul aditional nr.
2/03.07.2015, actul aditional nr. 3/16.12.2015, actul aditional nr.
4/18.04.2016, actul aditonal nr. 5/19.08.2016, actul aditional nr.
6/21.04.2017;
2. Contract de ipoteca mobiliara nr. 24858/30.01.2015;
3. Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 60/30.01.2015 de
catre NP Dan Iliescu;
4. Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 62/30.01.2015 de
catre NP Dan Iliescu,
➢ încheierii de încuviințare a executării silite cu numărul 13242, din data de
28.11.2019, pronunțată de Judecătoria Buftea, în dosarul numărul
22496/94/2019 in contradictoriu cu debitorii: ROSETTI HOTELS
DEVELOPMENT SRL, CELIKKOL CEM si ISPAS INGA,
➢ incheierii de încuviințare a executării silite din data de 27.11.2019,
pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, în dosarul numărul
26639/300/2019 in contradictoriu cu debitorul COMPLEX HOTELIER
BANAT SRL,
➢ cererii de executare silită formulată de creditorul intervenient ACCESS
FINANCIAL SERVICES IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Armand
Calinescu, nr. 26, et. 1, partea A, sector 2, reprezentat conventional de
SCA ZAMFIRESCU, RACOTI VASILE & PARTNERS, cu sediul ales
pentru comunicarea tuturor actelor de procedura in Bucuresti, str.
Plantelor, nr. 12, sector 2,
➢ în contradictoriu cu debitorul COMPLEX HOTELIER BANAT SRL, cu sediul
în București, Piata C.A. Rosetti, nr. 5, sector 2, cu sediul ales in Voluntari,
Soseaua Erou Iancu Nicolae, nr. 12-26, Vila 19, judetul Ilfov,
➢ titlurilor executorii reprezentate de:
1. Contract de credit nr. 1013/14.10.2015 impreuna cu Actul aditional
nr.1/29.10.2015, Actul aditional nr. 2/23.11.2015, Actul aditional nr.
3/13.09.2016, Actul aditional nr. 4/15.01.2017, Actul aditional nr.
5/12.05.2017, Actul aditional nr. 6/14.09.2017, Actul aditional nr.
7/14.11.2017, Actul aditional nr. 8/12.02.2018, Actul aditional nr.
9/13.04.2018, Actul aditional nr. 10/10.07.2018, Actul aditional nr.
11/31.08.2018, Actul aditional nr. 12/10.01.2019, Actul aditional nr.
13/10.04.2019,
2. Contract de ipoteca asupra creantelor, ipoteca mobiliara asupra
soldului creditor al conturilor bancare si ipoteca mobiliara asupra
bunurilor nr. 1014/14.10.2015 impreuna au Actul aditional nr.
1/29.10.2015
➢ încheierii pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti în data de
30.03.2020, în dosar nr. 1186/300/2020, prin care a fost încuviinţată
executarea silită, indreptata prin încheierea pronunţată de Judecătoria
Sectorului 2 Bucuresti în data de 13 aprilie 2020, in dosar nr.
1186/300/2020/a1,
➢ cererii de executare silită formulată in dosarul 11/2020 (inregistrare pe rolul
B.E.J. OAȘĂ GEORGE) de catre creditorul ACCESS FINANCIAL
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SERVICES IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Armand Calinescu, nr. 26,
et. 1, partea A, sector 2,
➢ in contradictoriu cu debitorul CELIKKOL CEM, cu domiciliul în Orașul
Voluntari, Soseaua Erou Iancu Nicolae, BL. 53/11, județul Ilfov,
➢ in baza titlului executoriu reprezentat de Bilet la ordin seria UGBI3BB nr.
0612804 emis de COMPLEX HOTELIER BANAT SRL la data de
12.02.2018, in suma de 158.709,55 euro, scadent la data de 20.12.2019,
avalizat de CELIKKOL CEM, refuzat la plata (reprezentand garantie
pentru Contractul de credit nr. 1013/14.10.2015),
➢ incheierii nr. 1164 pronuntata de Judecatoria Buftea la data de 03.02.2020,
in dosar nr. 1771/94/2020, prin care a fost incuviintata executarea silita,
➢ cererii de executare silită formulată in dosarul 12/2020 (inregistrare pe rolul
B.E.J. OAȘĂ GEORGE) de catre creditorul ACCESS FINANCIAL
SERVICES IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Armand Calinescu, nr. 26,
et. 1, partea A, sector 2,
➢ in contradictoriu cu debitorul ISPAS INGA, cu domiciliul în Comuna
Ștefăneştii De Jos, sat Stefanestii de Jos, județul Ilfov,
➢ in baza titlului executoriu reprezentat de Bilet la ordin seria UGBI3BB nr.
0612799 emis de COMPLEX HOTELIER BANAT SRL la data de
12.02.2018, in suma de 158.709,55 euro, scadent la data de 18.12.2019,
avalizat de ISPAS INGA (reprezentand garantie pentru Contractul de
credit nr. 1013/14.10.2015),
➢ incheierii nr. 1044 pronuntata de Judecatoria Buftea la data de 29.01.2020,
in dosar nr. 1772/94/2020, prin care a fost incuviintata executarea silita,
➢ cererii de executare silită formulată in dosarul 13/2020 (inregistrare pe rolul
B.E.J. OAȘĂ GEORGE) de catre creditorul ACCESS FINANCIAL
SERVICES IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Armand Calinescu, nr. 26,
et. 1, partea A, sector 2,
➢ in contradictoriu cu debitorul ROSETTI HOTELS DEVELOPMENT SRL, cu
sediul în Orașul Voluntari, ŞOS. EROU IANCU NICOLAE, NR.12-26, VILA
51, CAMERA 1, județul Ilfov,
➢ in baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr.
1013/14.10.2015 impreuna cu Actul aditional nr.1/29.10.2015, Actul
aditional nr. 2/23.11.2015, Actul aditional nr. 3/13.09.2016, Actul
aditional nr. 4/15.01.2017, Actul aditional nr. 5/12.05.2017, Actul
aditional nr. 6/14.09.2017, Actul aditional nr. 7/14.11.2017, Actul
aditional nr. 8/12.02.2018, Actul aditional nr. 9/13.04.2018, Actul
aditional nr. 10/10.07.2018, Actul aditional nr. 11/31.08.2018, Actul
aditional nr. 12/10.01.2019, Actul aditional nr. 13/10.04.2019,
➢ incheierii nr. 1143 pronuntata de Judecatoria Buftea la data de 31.01.2020,
in dosar nr. 1774/94/2020, prin care a fost incuviintata executarea silita,
➢ incheierii nr. 7235 pronuntata de Judecatoria Buftea – Sectia Civila – la
data de 06.07.2020 – in dosar nr. 4331/94/2020 prin care au fost conexate
executarile mai sus mentionate,
➢ incheierii emise de executorul judecatoresc la data de 02 februarie 2021 cu
privire la actualizarea cheltuielilor de executare
Imobilul este grevat de sarcini, conform anexei III, care face parte
integrantă din prezenta publicaţie de vânzare:
- drept de ipoteca in favoarea creditorului, conform incheierii nr.
4761/30.01.2015 a O.C.P.I. Bucuresti – B.C.P.I. Sector 2;
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-

drept de ipoteca in favoarea creditorului, conform incheierii nr.
19125/30.03.2016 a O.C.P.I. Bucuresti – B.C.P.I. Sector 2
somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 86840/23.12.2019
a O.C.P.I. Bucuresti – B.C.P.I. Sector 2.

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).
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
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pentru prevenirea răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul
COVID-19 şi în incinta sediului executorului judecătoresc.
Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 9 (noua) 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 ipotecar GARANTI BANK S.A., cu sediul în București,
Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, clădirea F, Business Center Novo Park 3, et.
5, Sector 2,
- creditorului intervenient ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN S.A.,
reprezentat conventional de SCA ZAMFIRESCU, RACOTI VASILE &
PARTNERS, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de
procedura in Bucuresti, str. Plantelor, nr. 12, sector 2,
- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, COMPLEX HOTELIER
BANAT SRL, cu sediul în București, Piata C.A. Rosetti, nr. 5, sector 2, cu
sediul ales in Voluntari, Soseaua Erou Iancu Nicolae, nr. 12-26, Vila 19,
judetul Ilfov,
- debitorilor: ROSETTI HOTELS DEVELOPMENT SRL, COMPLEX
HOTELIER BANAT SRL (proprietar al imobilului) CELIKKOL CEM, ISPAS
INGA, TOTI CU SEDIUL/DOMICILIUL ALES PENTRU COMUNICAREA
TUTUROR ACTELOR DE PROCEDURA LA MARIA LUIZA POPESCU SI
ASOCIATII S.C.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Scoalei, nr. 12,
bl. A, et. 1, ap. 2, sector 2,
- organului fiscal local, Administratia Sector 2 a Finantelor Publice – cu
sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti, nr. 39, sector 2;
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839alin. 3 Cod procedura civila,
- la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti;
- la Primăria Sectorului 2 Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str.
Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2;
- la sediul organului de executare,
- la locul situării imobilului - Municipiul Bucuresti, str. Piata Rosetti, nr. 5,
sector 2;
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,
COȘOREANU IULIAN ILIE
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