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Dosar executare silita nr. 1091/2020  
    
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1091/11 AUGUST 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 09 SEPTEMBRIE 2021, 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 situat în comuna 
Stefanestii de Jos, str. Europa, nr. 2 (fosta Linia de Centura, nr. 50), 
COMPLEX REZIDENTIAL COSMOPOLIS Faza I, bloc A10 (fost bloc I4), sc. 
2, et. 1, ap. 103, judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 54/23/1/C-U11, 
intabulat in Cartea Funciara nr. 3837 a localitatii Stefanestii de Jos, 
judetul Ilfov, compus din 3 camere + dependinte, confort 1, 
semidecomandat, format din: o sufragerie + bucatarie, doua dormitoare, o 
baie si un hol, fara balcon, avand o suprafata totala de 61,43 mp si o 
suprafata utila de 61,43 mp, impreuna cu urmatoarele cote: 

 cota parte indiviza de 2,70% din partile si dependintele comune ale 
cladirii (echivalenta suprafetei de 9,33 mp), formate din acces 
comun la nivelul solului, casa scarii si lift pe fiecare nivel, in 
suprafata totala de 345,22 mp; 

 cota parte indiviza de 2,70% echivalenta suprafetei de 39,61 mp din 
terenul pe care se afla edificata cladirea, aflata in coproprietate, 
teren in suprafata totala de 1.465,26 mp, ce este identificat cu 
numarul cadastral 54/23/1 si intabulat in Cartea Funciara nr. 3818 a 
localitatii Stefanestii de Jos, judetul Ilfov; 

 cota parte de 0,0611% din constructiile cu destinatie de piscina in 
suprafata de 921 mp, avand numar cadastral 54/92/19/C1, intabulat 
in Cartea Funciara 2575 a localitatii Stefanestii de Jos, judetul Ilfov 
si in suprafata de 909 mp avand numar cadastral 54/92/23/C1, 
intabulat in Cartea Funciara nr. 2579 a localitatii Stefanestii de Jos, 
judetul Ilfov; 

 cota parte de 0,0611% din spatiile verzi, locurile de joaca pentru 
copii, suprastructura, utilitati; 

 cota parte de 0,0611% reprezentand o suprafata in coproprietate de 
20,6882 mp, aferenta apartamentului, din imobilele compuse din 
teren in suprafata totala de 33.859,50 mp, reprezentand proprietatea 
comuna, indiviza, fortata si perpetua corespunzatoare Fazei I din 
COMPLEXUL REZIDENTIAL COSMOPOLIS, avand numere 
cadastrale: 54/92/18, 54/92/19, 54/92/20, 54/92/21, 54/92/22, 54/92/23, 
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intabulate in Cartile Funciare nr. 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579 
ale localitatii Stefanestii de Jos, judetul Ilfov; 

 cota parte de 0,0611% reprezentand o suprafata in coproprietate de 
8,46 mp aferenta apartamentului, din imobilul in suprafata de 
13.846,18 mp avand destinatie cale de acces corespunzatoare Fazei 
I din COMPLEXUL REZIDENTIAL COSMOPOLIS, avand numar 
cadastral 54/92/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 2557 a localitatii 
Stefanestii de Jos, judetul Ilfov; 

 accesul la imobilele corespunzatoare Fazei I din COMPLEXUL 
REZIDENTIAL COSMOPOLIS se realizeaza pe terenurile cu 
destinatie de cai de acces la drumul public, asupra carora s-a 
constituit un drum de servitute de de trecere, intabulate in Cartile 
Funciare nr. 57377, 57080, 57081, 55930, 50709, 50710, 2550 ale 
localitatii Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, 

descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta 
publicaţie de vânzare. 
Descrierea imobilului conform raportului de evaluare: 
“Proprietatea este amplasata periferic, in partea de Vest a localitatii Stefanestii 
de Jos, in COMPLEXUL REZIDENTIAL COSMOPOLIS (Faza I). Apartamentul 
este situat la etajul 1/2 al unui bloc edificat in anul 2008. Puncte de reper (linii 
pietonale): in partea de Sud, la circa 1.000 ml – Soseaua de Centura a 
Municipiului Bucuresti, la Est, la circa 600 ml – Autostrada A3 – Bucuresti – 
Ploiesti. Destinatia generala a cladirilor din zona apropiata este una 
rezidentiala, cu blocuri de o calitate peste medie, precum si cu spatii 
comerciale sau de prestari servicii, in cadrul complexului rezidential. Accesul 
auto/pietonal se realizeaza pe drumuri asfaltate de buna calitate. Zona dispune 
de spatii verzi de mari dimensiuni cu facilitati diverse, piscine, magazine, 
gradinita pentru copii.” 
 

Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului STROE (FOSTA 
GALEȘ) CLAUDIA, in calitate de mostenitoare a defunctului GALEȘ 
CORNEL, conform Deciziei nr. 1096 A pronuntata de Tribunalul Bucuresti 
- Sectia a III-a Civila - la data de 25.06.2020 - in dosar nr. 29717/299/2017 - 
cu domiciliul în Municipiul București, str. Borșa, nr. 17, bl. 8D, sc. 2, et. 1, ap. 
20, Sector 1. 

 
Licitaţia începe de la pretul de 307,918,50 lei, reprezentând 75% din 

valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură 
civilă. 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

 cererii de executare silită formulată de creditorii: SFETCU MARIAN 
CRISTINEL, cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Alexandru 
Macedonski, nr. 45, județul Dolj, SFETCU VALERIU MUGUREL, cu 
domiciliul în Municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 47, județul 
Dolj, ambii reprezentati de avocat Ileana Radescu, conform imputernicirii 
avocatiale seria B nr. 4960940/2021, cu domiciliul ales in vederea 
comunicarii actelor de procedura in Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, 
nr. 139-145, bl. D 10, sc. D. et. 1, ap. 100, sector 2, in contradictoriu cu 
debitorul STROE (FOSTA GALEȘ) CLAUDIA, in calitate de 
mostenitoare a defunctului GALEȘ CORNEL, conform Deciziei nr. 
1096 A pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila - la 
data de 25.06.2020 - in dosar nr. 29717/299/2017 - cu domiciliul în 
Municipiul București, str. Borșa, nr. 17, bl. 8D, sc. 2, et. 1, ap. 20, Sector 1, 



 Page 3 of 6 

 titlului executoriu reprezentat de Sentință civilă nr. 7723/2018 pronuntata 
de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia a II-a Civila - la data de 
23.11.2018 - in dosar nr. 29717/299/2017 ramasa definitiva prin Decizia 
civila nr. 1096 A pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a 
Civila - la data de 25.06.2020 - in dosar nr. 29717/299/2017,  

 încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, în data de 
28.10.2020, în dosar nr. 32542/299/2020, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită, completata prin incheierea pronuntata de Judecatoria 
Sectorului 1 la data de 22.12.2020 in dosar nr. 32542/299/2020, 

 incheierea emisa de executorul judecatoresc la data de 11 august 2021 
privind 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 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. 
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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 au 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 6 pagini, a fost emisa în 10 

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:  

- creditorilor urmaritori: SFETCU MARIAN CRISTINEL, si SFETCU 
VALERIU MUGUREL, ambii reprezentati de avocat Ileana Radescu, cu 
domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura in Bucuresti, 
Soseaua Mihai Bravu, nr. 139-145, bl. D 10, sc. D. et. 1, ap. 100, sector 2, 

- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, STROE (FOSTA GALEȘ) 
CLAUDIA, cu domiciliul în Municipiul București, str. Borșa, nr. 17, bl. 8D, sc. 2, 
et. 1, ap. 20, Sector 1, 

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

- la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti 
- la Primăria Comunei Stefanestii de Jos, cu sediul in comuna Stefanestii 

de Jos, Soseaua Stefanesti, nr. 116, judetul Ilfov,  
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului - comuna Stefanestii de Jos, str. Europa, nr. 2 

(fosta Linia de Centura, nr. 50), COMPLEX REZIDENTIAL COSMOPOLIS 
Faza I, bloc A10 (fost bloc I4), sc. 2, et. 1, ap. 103, judetul Ilfov, 
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. 4 Cod procedura 
civila, se va proceda la: 

- 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 
 
 
 
 

Red. cs 

 

                        ANEXA I  

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