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Dosar executare nr. 1393/2012 
(dosar preluat de la S.C.P.E.J. Dobra, Coşoreanu & Asociaţii)   

   
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1393/16 APRILIE 2021 
 

Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI 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 18 MAI 2021, ora 13:00, 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 imobilului situat în com. Gruiu, sat Şanţu 
Floreşti, str. Stăvilarului nr. 14, jud. Ilfov, parcela 1A, identificat cu număr 
cadastral 216, întabulat în CF nr. 56497 a localităţii Gruiu, compus din 
TEREN în suprafaţă totală de 854,06 m.p., cu destinaţie intravilan (din 
care 207,83 m.p. categoria de folosinţă curţi/construcţii şi 646,23 m.p. 
arabil), CONSTRUCŢIE VILĂ cu regim de înălţime P+1E+M, în suprafaţă 
construită la sol de 207,83 m.p., împreună cu construcţiile anexe 
edificate, respectiv baracă din lemn, ponton, piscină, amenajare teren, 
proprietatea debitorilor COLLINS MIHAELA, cu domiciliul în Comuna Gruiu, 
Sat Santu Floresti, str. Stavilarului nr. 14, jud. Ilfov, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Noaghea Vlad 
Dan, din Bucureşti, Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 3, ap. 89, sector 3 şi 
COLLINS JULIAN FRANCIS, cetăţean britanic, căsătorit, cu domiciliul în 
Anglia, 5 RobinWay Sudbury, Suffolk, co 107, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Noaghea Vlad 
Dan, din Bucureşti, Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 3, ap. 89, sector 3, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
170/22.02.2000 de notar public Dumitru Diaconescu, autorizaţiei de construire 
nr. 55/10.12.2002 şi procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 
4929/12.08.2004, ambele emise de Primăria com. Gruiu. 

 
Licitaţia începe de la suma de 682.466 lei, reprezentând preţul la care a 

fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de 
către expert tehnic evaluator Ciobotaru Pătrăncuş Teodor. 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

1. titlurilor executorii reprezentate de contractul de facilitate de credit nr. 
0620291 din 26.09.2008, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 
1/23.12.2010 şi actul adiţional nr. 2/23.12.2010, contractul de garanţie 
imobiliară autentificat prin încheierea nr. 3602/26 septembrie 2008, la BNP 
Mihail Smantana- Poenaru, contractul de garanţie reală mobiliară nr. 
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1271/23.12.2010, contractul de garanţie reală mobiliară nr. 1272/23.12.2010 şi 
contractul de garanţie reală mobiliară nr. 1273/23.12.2010, 
2. cererii de continuare a creditorului cesionar ULTIMO PORTOFOLIO 
INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA, cu sediul în Luxembourg, 9, rue Joseph 
Junck, L-1839, Luxembourg, reprezentata de Societatea Civila de Avocati 
Cazacu, Manolache, Popa, prin av Adrian Manolache şi cu sediul ales în 
Bucureşti, str. Buzeşti nr. 85, et. 7, sector 1, 
3. Încheierii nr. 4664 din data de 18.10.2012, pronunţată de Judecătoria 
Buftea, în dosarul nr. 12787/94/2012, prin care a fost încuviinţată executarea 
silită, 
4. Încheierii din data de 02.11.2012, pronunţată de Judecătoria Sectorului 
4 Bucureşti, în dosarul nr. 34311/4/2012, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită, 
5. cesiunii de creanţă intervenite între ALPHA BANK ROMANIA S.A., în 
calitate de cedent şi ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) 
S.A., în calitate de cesionar, notificată debitorului cedat, 
6. procesului verbal întocmit în data de 16 aprilie 2021, în temeiul art. 3717 
din Codul de Procedură Civilă. 
 

Imobilul este grevat sarcini, conform anexei I, care face parte 
integrantă din prezenta publicaţie 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. 

 
Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie 

să depună la sediul S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAŢII, până la termenul 
fixat pentru vânzarea la licitaţie, oferte de cumpărare însoţite de dovada 
achitării unei cauţiuni reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei. 

 
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 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 10 pagini, în 27 exemplare, din care: 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului urmăritor cesionar ULTIMO 
PORTOFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA, cu sediul în 
Luxembourg, 9, rue Joseph Junck, L-1839, Luxembourg, reprezentata 
de Societatea Civila de Avocati Cazacu, Manolache, Popa, prin av 
Adrian Manolache şi cu sediul ales în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 85, 
et. 7, sector 1, 
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✓ un exemplar va fi comunicat debitorului COLLINS MIHAELA, cu 
domiciliul în Comuna Gruiu, Sat Santu Floresti, str. Stavilarului nr. 14, 
jud. Ilfov, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet de Avocat Noaghea Vlad Dan, din Bucureşti, 
Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 3, ap. 89, sector 3, 

✓ un exemplar va fi comunicat debitorului COLLINS JULIAN FRANCIS, 
cetăţean britanic, căsătorit, cu domiciliul în Anglia, 5 RobinWay Sudbury, 
Suffolk, co 107, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet de Avocat Noaghea Vlad Dan, din Bucureşti, 
Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 3, ap. 89, sector 3, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului ipotecar BRD GROUPE 
SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache 
nr. 1-7, sector 1, 

✓ un exemplar va fi comunicat B.E.J.A. MIU ŞI PARTENERII, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sector 1, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar GARANTI BANK 
S.A., cu sediul în Bucuresti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business 
Center, Novo Park 3, Cladirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar BONA ROMANIA 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr. 1, tronson 1, parter, 
sector 6, prin avocat Popa Angelica Mioara, 

✓ un exemplar va fi comunicat B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI, cu 
sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 17, et. 1, ap. 8, sector 1 
(referitor la dosar executare nr. 1932/2015), 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar ENEL ENERGIE 
MUNTENIA S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 41-43, 
sector 1, prin avocat Preda Liliana, cu sediul procesual ales în Bucureşti, 
Bd-ul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea C3, et. 7, sector 2, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar COMUNA 
GRUIU, cu sediul în Gruiu, Şos. Gruiu - Snago nr. 152, jud. Ilfov, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar SECAPITAL SaRL, 
societate înmatriculată în Luxemburg, cu sediul în ZA de la Cloche d'Or 
1A Rue Jean Piret, L-2350, Luxemburg, la  KRUK ROMANIA S.R.L., cu 
sediul ales în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independentei, Nr. 2C, 
județul Dâmbovița, 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar 
PROSPEROCAPITAL SaRL societate înmatriculată în Luxemburg, 
cu sediul în 1B Rue Jean Piret, L2350, L, la  KRUK ROMANIA S.R.L., 
cu sediul ales în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independentei, Nr. 
2C, județul Dâmbovița, 

✓ un exemplar va fi comunciat creditorului chirografar FUNDATIA MARK 
TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL, cu sediul în Voluntari, Sos. Erou 
Nicolae Iancu nr. 25B, jud. Ilfov, 

✓ un exemplar va fi comunicat către S.C.P.E.J. OCHIAN DORU ŞI 
NENECI ALEXANDRU, cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 
151, ap. 2, sector 2 (referitor la dosarele de executare nr. 4766/2017, nr. 
2005/12.08.2019, nr. 2528/28.08.2019), 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar APPLE DESIGN 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 82, Bloc 
133, Scara 1, Etaj 8, Apartament 23, Sectorul 5 

✓ un exemplar va fi comunicat către B.E.J. PAVILIU BOGDAN ADRIAN, 
cu sediul în Bucureşti, str. Concordiei nr. 7A, sector 4 (referitor la 
somatie nr. 36/12.03.2019), 

https://www.executor-it.ro/soft/bej-cosoreanu-iulian/companie-detaliata.php?id=3483
https://www.executor-it.ro/soft/bej-cosoreanu-iulian/companie-detaliata.php?id=3483
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✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar SCOALA 
GIMNAZIALA MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL, CUI: 
30592117, cu sediul în Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu nr. 89, jud. 
Ilfov, 

✓ un exemplar va fi comunicat B.E.J. GULI CONSTANTIN, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Calarasilor, Nr. 156, Bl. 53bis, Parter, Apt. 1, Sect. 3 
(referitor la dosar executare nr. 2107/2017), 

✓ un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar INVESTCAPITAL 
LTD, C62911, cu sediul în The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, 
SGN 1612, San Gwann, la  KRUK ROMANIA S.R.L., cu sediul ales în 
Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independentei, Nr. 2C, județul 
Dâmbovița, 

✓ un exemplar va fi comunicat S.C.P.E.J. THEMIS, cu sediul în Bucureşti, 
str. Cuza Vodă nr. 90, sector 4 (referitor la dosare executare nr. 
4724/2016 si nr. 3807/2019), 

✓ un exemplar va fi comunicat B.E.J.A. STERCA ŞI SANDU, cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 2, ap. 52, sector 4 
(referitor la dosarele de executare nr. 735/2020 si nr. 736/SS/2020), 

✓ un exemplar va fi comunicat B.E.J.A. POPESCU MARIAN ŞI 
POPESCU ADINA-VALI, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 35, bl. A3, 
sc. 2, et. 1, ap. 26, sector 3 (referitor la dosar executare nr. 173/2018), 

✓ 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 Buftea, Primăria Gruiu, 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.unejr.ro, al U.N.E.J. 
 

Executor judecătoresc, 
COŞOREANU IULIAN ILIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Red. N.R./C.I.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.executor-it.ro/soft/bej-cosoreanu-iulian/modal-plicuri.php?sediu=SU5WRVNUQ0FQSVRBTCBMVEQ=&adresa=VGhlIEh1YiwgU3VpdGUgRTEwMSwgVHJpcSBTYW504oCZIEFuZHJpamEsIFNHTiAxNjEyLCBTYW4gR3dhbm4=
https://www.executor-it.ro/soft/bej-cosoreanu-iulian/companie-detaliata.php?id=3019
https://www.executor-it.ro/soft/bej-cosoreanu-iulian/companie-detaliata.php?id=3019
http://www.executaresilita.ro/
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ANEXA I 
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ANEXA II 
 

 


