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Dosar executare silită nr. 1027/DCA/2011 conexat cu dosarul de executare 
nr. 4593/2016 al B.E.J. TRANCĂ BOGDAN OVIDIU 
   
   
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1027/13 DECEMBRIE 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 11 IANUARIE 2022, 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 
Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde 
nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24, compus din teren 
intravilan în suprafaţă de 342,52 m.p. ( conform actelor de proprietate) şi 
343 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţie edificată pe 
acesta de tip P+1E – curăţătorie chimică şi spălătorie Mr. Clean în 
suprafaţă construită la sol de 170 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, 
extrasului de carte funciară, documentelor) cu o suprafaţă construită 
desfăşurată de 340 m.p., imobil identificat cu număr cadastral 
1478/207/23/24, întabulat în Cartea Funciară nr. 7536 a comunei 
Corbeanca, jud. Ilfov (identificarea şi descrierea imobilului, conform 
anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare), 
proprietatea debitorului APRIUTESEI GELU SILVIU, cu domiciliul în Bucureşti, 
str. Şapte Drumuri nr. 10, et. 3, ap. 18, sector 3 (conform I.N.E.P.), 

Licitaţia începe de la suma de 583.720,50  lei, reprezentând 75% din 
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. titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 
120703943C/01 din 06.12.2007, 
2. cererii de începere a executării silite a creditorului MARFIN LEASING 
IFN (ROMANIA) S.A., (fostă EGNATIA LEASING ROMANIA IFN S.A.), cu 
sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru nr. 90 -92, sector 1,  
3. încheierii nr. 3668 din data de 22.09.2011, pronunţată de Judecătoria 
Buftea Judeţ Ilfov, în dosarul nr. 9653/94/2011, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită, 
4. titlurilor executorii reprezentate de sentinţa civilă nr. 4051 din data de 
08.09.2011 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 5864/94/2011 
definitivă şi irevocabilă prin neapelare şi sentinţa civilă nr. 1736 din data de 
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13.03.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul nr. 
799/303/2014 definitivă prin neapelare, 
5. cererii de începere a executării silite a creditorului CONEA ALICE 
CRINA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Şerban Bogdan Stan nr. 5, bl. 306-307, 
et. 4, ap. 35, sector 6 în calitate de reprezentant legal al minorului 
APRIUTESEI ANDREI cu domiciliul procedural în Bucureşti, str. Poteraşi nr. 
35, et. 1, ap. 5, sector 4, 
6. încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la data de 
09.11.2016 în dosar nr. 31460/300/2016 prin care a fost încuviinţată 
executarea silită, 
7. procesului verbal întocmit în data de 13.12.2021, în temeiul art. 3717 din 
Codul de Procedură Civilă. 

 
Imobilul este grevat de sarcini conform anexei I care face parte 

integrantă din publicaţia 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. 

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 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. 

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 

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare care 
conţine 5 pagini în 15 exemplare din care: 
 un exemplar va fi comunicat creditorului urmăritor MARFIN LEASING IFN 

(ROMANIA) S.A., (fostă EGNATIA LEASING ROMANIA IFN S.A.), cu 
sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru nr. 90 -92, sector 1; 

 un exemplar va fi comunicat debitorului  proprietar al APRIUTESEI GELU 
SILVIU, cu domiciliul în Bucureşti, str. Şapte Drumuri nr. 10, et. 3, ap. 18, 
sector 3 (conform I.N.E.P.); 

 două exemplare vor fi  comunicate creditorului CONEA ALICE CRINA, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Şerban Bogdan Stan nr. 5, bl. 306-307, et. 4, 
ap. 35, sector 6 în calitate de reprezentant legal al  minorului APRIUTESEI 
ANDREI cu sediul procedural în Bucureşti, str. Poteraşi nr. 35, et. 1, ap. 5, 
sector 4 ; 
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 un exemplar va fi comunicat către B.E.J. TRANCĂ BOGDAN OVIDIU cu 
sediul în Bucureşti, str. Ganovici Dumitru nr. 14, mezanin, spatial com. 3-4, 
int. 031, sector 3; 

 un exemplar va fi comunicat creditorului intervenient din dosarul de 
executare nr. 4593/2016, PRIMĂRIA COMUNEI CORBEANCA cu sediul în 
Corbeanca, sat Corbeanca, str. Independenţei nr. 14, jud. Ilfov; 

 un exemplar va fi comunicat creditorului ipotecar ALPHA BANK ROMANIA 
S.A, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 237B, sector 1; 

 două exemplare vor fi comunicate falsului adjudecatar PAN 
DISTRIBUTION & CONSULTING, cu sediul în Bucureşti, str. Patrioţilor nr. 
2, bl. PM 15, sc. A, et. 8, ap. 33, Camera 1, sector 3 şi sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la S.C.A. Dragne&Asociaţii, din 
Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 55, Vila nr. 6, sector 1; 

 un exemplar va fi comunicat către B.E.J.A. „AEQUITAS”, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul. Unirii nr. 69, bl. G2B, Tronson 1, parter+mezanin, sector 
3; 

 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 Corbeanca, 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; 

 publicarea in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse 
executarii silite, pe pagina de internet www.unejr.ro a U.N.E.J. 

 
Executor Judecătoresc, 

COŞOREANU IULIAN ILIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Red. N.R. 

 

 
 

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

 

 


