
 Page 1 of 23 

 
Dosare executare silită nr. 1667/2020 şi nr. 1668/2020   
    
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1667/22 DECEMBRIE 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 20 IANUARIE 2022, ORA  12:00, va avea loc la sediul 

SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, 
sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea 
debitorilor EL-KHOURY CLAUDIA, cu domiciliul în Municipiul București, str. 
Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2 si EL-KHOURY ELIAS, 
cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, 
ap. 17, Sector 2, respectiv: 

 
1. TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 

mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu 
numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a 
localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, 
 

2. COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in 
suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul 
Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, 
 

3. TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 4.200 mp, situat in 
localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar 
cadastral 33044, intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii 
Mihailesti, judetul Giurgiu, 
 

4. TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 5.686 mp, situat in 
localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar 
cadastral 32671, intabulat in Cartea Funciara nr. 32671 a localitatii 
Mihailesti. 

 
Descriere conform raportului de evaluare: 
„Terenuri in suprafata cumulata de 221.690 mp (conform masuratorilor 
cadastrale, actelor de proprietate si extrasului de carte funciara), cu destinatie 
intravilan, categoria de folosinta arabil, cu cate o singura deschidere de 
82/132/333 ml, la drumul de acces. Lotul principal al imobilului subiect are 
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atribuit numarul cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a 
localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu.  
Imobilul subiect este situat periferic, in partea de Vest a Orasului Mihailesti, in 
microzona strada Complexului. Puncte de reper (linii pietonale): TEREN 
INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), identificat cu numar cadastral 4283, intabulat 
in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu + COTA DE 
½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), identificat cu numar 
cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, 
judetul Giurgiu, in partea de Sud-Vest, la circa 500 ml – complex 
industrial/Country Club, in partea de Sud-Est, la circa 1 km – intersectia dintre 
strada Complexului si DN6, in partea de Nord, la circa 400 ml – DJ412A. 
TEREN INTRAVILAN, identificat cu numar cadastral 33044, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu + TEREN 
INTRAVILAN, identificat cu numar cadastral 32671, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 32671 a localitatii Mihailesti, in partea de Sud-Vest, la circa 
300/500 ml – acces la drumul public principal al zonei, DJ412A, in partea de 
Sud – rest fost complex agro-zootehnic, in paragina, in partea de Est – raul 
Arges. Lotul identificat cu numar numar cadastral 33044, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu are o inclinatie mai 
accentuata pe toata lungimea sa, spre albia raului Arges. Nu este estimata a 
exista o arie de teren in exces/surplus. Terenurile sunt pretabile unei dezvoltari 
ulterioare inregistrare (logistica/mica productie nepoluanta). Destinatia generala 
a cladirilor din zona apropiata este una mixta, predominant rezidentiala, cu 
case de o calitate sub medie/medie, precum si cu spatii industriale de mica 
productie, agro-zootehnica, logistica sau de prestari servicii, de-a lungul cailor 
principale de acces (DJ 412A, DN6 Bucuresti-Alexandria). Localitatea este 
relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografica 
respectiva (Municipiul Bucuresti). Accesul auto/pietonal se realizeaza pe 
drumuri asfaltate de buna calitate, cu doua benzi de circulatie. Ultimele 
segmente de drum, pe o distanta de circa 300 ml (pentru TEREN 
INTRAVILAN, identificat cu numar cadastral 33044, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu) si 500 ml (pentru 
TEREN INTRAVILAN, identificat cu numar cadastral 32671, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 32671 a localitatii Mihailesti) se realizeaza pe un drum privat de 
acces, betonat, dar corodat, foarte ingust (maxim o singura banda de 
circulatie). Pentru TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), identificat cu 
numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii 
Mihailesti, judetul Giurgiu + COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM 
DE ACCES), identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara 
nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, ultimele segmente de drum, pe 
o distanta de circa 400 ml spre N-E si 500 ml spre S-V, se realizeaza pe un 
drum public de acces. Utilitati existente in zona: electricitate (langa proprietate, 
fara racord), gaz (la drumurile asfaltate), apa si canalizare in regie proprie 
(neamenajate).” 
 
OBSERVATII: 
Lotul identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in CF nr. 33585 a localitatii 
Mihailesti, judetul Giurgiu priveste doar cota indiviza de ½ din total si are 
destinatia exclusiva cadastrala, juridica si fizica de drum de acces. Valoarea de 
piata estimata defalcat pentru acest lot este doar pentru ordinul procedural si 
nu se poate considera decat prin valorificarea directa impreuna cu lotul 
principal identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in CF nr. 34518 a 
localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu. Totodata, deschiderea acestui drum este 
sub limita minima necesara de 5 ml. 
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Lotul principal principal identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in CF nr. 
34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu este traversat pe lungime, 
aproximativ pe mijloc, de o linie LEA. 
 
Lotul identificat cu numar cadastral 32671, intabulat in Cartea Funciara nr. 
32671 a localitatii Mihailesti si lotul identificat cu numar cadastral 33044, 
intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu fac 
parte dintr-un fost parc industrial agro-zootehnic, dezafectat, cu zone de teren 
invecinate insalubre sau pe care au fost aruncate numeroase deseuri menajere 
si de constructii. Evaluarea a fost efectuata in ipoteza unor terenuri libere de 
contaminari si fara probleme de mediu de orice fel. 

 
Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din 

valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă: 
3.449.495,25 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in 
suprafata de 210.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, 
identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 
a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,  
 
29.609,25 lei, pentru imobilul COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN 
(DRUM DE ACCES), in suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea 
Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat 
in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, 
 
55.518 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 4.200 mp, 
situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar 
cadastral 33044, intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii 
Mihailesti, judetul Giurgiu, 
 
85.127,25 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 5.686 
mp, situat in localitatea Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar 
cadastral 32671, intabulat in Cartea Funciara nr. 32671 a localitatii 
Mihailesti. 

 
În conformitate cu dispozitiile art. 846 alin. 2 şi 3 Cod procedura 

civila, vanzarea la licitaţie se va efectua separat pentru fiecare corp de 
proprietate, prin urmare, strigările vor fi efectuate separat pentru fiecare 
număr cadastral distinct, in ordinea mentionata in prezenta publicatie.  

 
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. 

 
Dupa epuizarea strigarilor pentru primul corp de proprietate si 

declararea adjudecatarului, se vor incepe strigarile pentru numărul 
cadastral următor, pana la recuperarea integrala a creanţei. 
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Daca s-a recuperat integral creanta prin efectuarea strigarilor doar 
pentru o parte din numerele cadastrale, vanzarea la licitatie a corpurilor 
de proprietate ramase nu se va mai tine. 

 
Inregistrarea pe rolul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii a dosarului de 
executare nr. 1667/2020, în cadrul căruia procedura de executare este 
derulată in baza: 
 cererii de executare silită formulată de creditorul OPTIMEAT SRL, cu 

sediul în Municipiul București, STR. FÂNTÂNICA, NR.36, LOT 5, CORP 
ADMINISTRATIV, PARTER, BIROUL NR.5, Sector 2, 

 în contradictoriu cu debitorul EL-KHOURY CLAUDIA, cu domiciliul în 
Municipiul București, str. Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, 
Sector 2, 

 titlului executoriu reprezentat de Bilet la Ordin seria CECE3AD nr. 
0290465 emis de AGRIROFARMS SRL la ordinul lui OPTIMEAT SRL, la 
data de 08.02.2019 pentru suma de 700.000 lei, cu data scadenta la 
30.09.2020, avalizat de EL-KHOURY CLAUDIA, refuzat la plata, 

 încheierii de încuviințare a executării silite din data de 18.01.2021, 
pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, în dosarul numărul 
25859/300/2020, indreptata prin incheierea pronuntata de Judecatoria 
Sectorului 2 Bucuresti la data de 26.02.2021 in dosar nr. 
25859/300/2020/a1, 
 

Inregistrarea pe rolul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii a dosarului de 
executare nr. 1668/2020, în cadrul căruia procedura de executare este 
derulată in baza: 

 cererii de executare silită formulată de creditorul OPTIMEAT SRL, cu 
sediul în Municipiul București, STR. FÂNTÂNICA, NR.36, LOT 5, CORP 
ADMINISTRATIV, PARTER, BIROUL NR.5, Sector 2, 

 în contradictoriu cu debitorul EL-KHOURY ELIAS, cu domiciliul în 
Municipiul București, str. Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, 
Sector 2, 

 titlului executoriu reprezentat de  Bilet la Ordin seria CECE3AD nr. 
0290449 emis de AGRIROFARMS SRL la ordinul lui OPTIMEAT 
SRL, la data de 07.02.2019 pentru suma de 700.000 lei, cu data 
scadenta la 29.09.2020, avalizat de EL-KHOURY ELIAS, refuzat la 
plata, 

 încheierii de încuviințare a executării silite din data de 22.12.2020, 
pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, în dosarul numărul 
25860/300/2020, 
 

 incheierii intocmită de executorul judecatoresc la data de 16 iulie 2021 
privind conexarea executărilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor, 

 
Cererii de interventie formulată de GARANTI BANK S.A., inregistrata la 
registrul comertului sub nr. J40/4429/2009, cu sediul in Bucuresti, Sos. 
Fabrica de Glucoza, nr. 5, Novo Parc 3, Business Center, Cladirea F, et. 5 
si 6, sector 2, 
 în contradictoriu cu debitorii: 
1. EL-KHOURY CLAUDIA, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2, 

2. EL-KHOURY ELIAS, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2 

 titlurilor executorii reprezentate de: 
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1. Contract de credit ipotecar nr. DOM.21.002599/26.05.2010, conditii 

generale si conditii speciale + act aditional din 23.02.2011; 

2. Contract de ipoteca nr. DOM.21.002599/26.05.2010 autentificat sub 

nr. 341/23.02.2011 de NP Durnescu Mihaela Gabriela 

 încheierii pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 în data de 18.10.2021 
în dosar nr. 22672/300/2021, prin care a fost încuviinţată executarea 
silită, 

 
Cererii de interventie formulată de BANCA TRANSILVANIA S.A., 
J12/4155/1993, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30-36, judetul 
Cluj, reprezentata prin Directia Juridica – Departamentul Litigii Judiciare si 
Suport Juridic Recuperare, cu sediul procesual ales in Bucuresti, Bd. 
Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 4, sector 2, 

 în contradictoriu cu debitorii: 
1. EL-KHOURY CLAUDIA, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2, 

2. EL-KHOURY ELIAS, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2, 

 titlurilor executorii reprezentate de: 

1. Contract de credit nr. N163863/17.12.2015, autentificat sub nr. 

4220/17.12.2015 de NP Rizea Bianca Gabriela, modificat si 

completat prin actul aditional nr. 1/19.03.2018 si actul aditional nr. 2 

din 13.12.2019, 

2. Contract de credit nr. N153748/17.12.2015 autentificat sub nr. 

4217/17.12.2015 de NP Rizea Bianca Gabriela, modificat si 

completat prin actul aditional nr. 1/19.03.2018 si actul aditional nr. 

2/13.12.2019, 

 încheierii pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 în data de de 
09.11.2021 în dosar nr. 22982/300/2021, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită, 
 

Cererii de interventie formulată de ASOCIATIA DE PROPRIETARI 
CENTRAL PARK, cu sediul in Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 6B, sector 2, prin 
avocat Marculescu Bogdan, conform imputernicirii avocatiale seria B nr. 
6287283/2021, 
 în contradictoriu cu debitorii: 

1. EL-KHOURY CLAUDIA, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2, 

2. EL-KHOURY ELIAS, cu domiciliul în Municipiul București, str. Dinu 

Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2, 

 titlurilor executorii reprezentate de: 

1. Sentinta civila nr. 483 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 

Bucuresti – Sectia civila – la data de 27.01.2020 – in dosar nr. 

9696/300/2019, definitiva, 

2. Sentinta civila nr. 1021 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 

Bucuresti – Sectia civila – la data de 05.02.2021 – in dosar nr. 

19543/300/2020, definitiva, 

 încheierii pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 în data de de 16.11.2021 
în dosar nr. 23675/300/2021, prin care a fost încuviinţată executarea silită, 
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 incheierii emise de executorul judecatoresc in data de 22 decembrie 2021 
cu privire la stabilirea cuantumului creanţei de recuperat şi al cheltuielilor 
de executare. 

 
Imobilele sunt grevate 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 S.C.P.E.J. 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  nclusive în 
ziua licitaţie.  

 

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. 

 
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 
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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 23 pagini, a fost emisa în 21 

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 OPTIMEAT SRL, cu sediul în Municipiul București, 
STR. FÂNTÂNICA, NR.36, LOT 5, CORP ADMINISTRATIV, PARTER, 
BIROUL NR.5, Sector 2, 

- creditorului intervenient BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul 
procesual ales in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 4, sector 2 

- tertilor in favoarea carora sunt inscrise sarcini: 

 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE 
ADMINISTRARE FISCALA – DIRECTIA GENERALA REGIONALA A 
FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI prin ADMINISTRATIA 
JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU, cu sediul in 
Giurgiu, Soseaua Bucuresti, nr. 12, judetul Giurgiu, 

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI 
JUSTIŢIE, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, 

 DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE,  cu sediul în Bucureşti, str. 
Ştirbei Vodă nr. 79-81, sector 1, 

 TRIBUNALUL GIURGIU, cu sediul in Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, 
judetul Giurgiu, 

 AJFP GIURGIU – SERVICIUL FISCAL ORASENESC MIHAILESTI, cu 
sediul in Mihailesti, str. Avicola, judetul Giurgiu (pentru imobile CF 32671 
Mihailesti,3304 Mihailesti, 33585 Mihailesti, 34518 Mihailesti); 

 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU – PRIN 
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE MIHAILESTI, cu sediul in 
Mihailesti, str. Avicola, judetul Giurgiu (pentru imobile CF 33044 
Mihailesti si 32671 Mihailesti) 

- debitorilor, proprietari ale imobilelor urmarite, EL-KHOURY CLAUDIA, cu 
domiciliul în Municipiul București, str. Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 
17, Sector 2 si EL-KHOURY ELIAS, cu domiciliul în Municipiul București, str. 
Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 17, Sector 2; 

- organului fiscal local, Administratia Finantelor Publice Sector 2 Bucuresti, 
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 Mihailesti, cu sediul in Mihailesti, Calea Bucuresti, nr. 142, 

judetul Giurgiu, 
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului: 

 TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 mp, 
situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar 
cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii 
Mihailesti, judetul Giurgiu, 

 COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in 
suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, 
identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 
33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu, 

 TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 4.200 mp, situat in localitatea 
Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 33044, 
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intabulat in Cartea Funciara nr. 33044 a localitatii Mihailesti, judetul 
Giurgiu, 

 TEREN INTRAVILAN, in suprafata de 5.686 mp, situat in localitatea 
Draganescu, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 32671, 
intabulat in Cartea Funciara nr. 32671 a localitatii Mihailesti, 

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, 

MĂCIUCĂ MIRELA - DANA 
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