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 Dosare de executare silită nr. 830/2020 si 1492/2020 
      
  

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 830/14 IUNIE 2022 
 
 

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 06 IULIE 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 situat in comuna Floresti-Stoenesti, sat 
Palanca, judetul Giurgiu, compus din teren intravilan, identificat cu numar 
cadastral 1354, intabulat in Cartea Funciara nr. 33771 a localitatii Floresti-
Stoenesti, judetul Giurgiu, in suprafata de 700 mp, impreuna cu 
constructia locuinta edificata pe acesta, neintabulata, cu o suprafata de 
169 mp. 

OBSERVATII: 
Constructiile intabulate conform extrasului de Carte Funciara nr. 33771, 

care face parte integrala din prezenta publicatie de vanzare, respectiv C1, 
identificata cu numar cadastral 1354-C1 si constructia C2, identificata cu numar 
cadastral 1354-C2, au fost demolate conform autorizatiei de desfiintare nr. 32 
din 20.03.2018 si procesului-verbal de receptie la terminarea lucarilor nr. 26 din 
28.11.2018. 

Conform raportului de evaluare, constructia edificata pe teren este 
reprezentata de o casa de locuit cu un regim de inaltime Parter cu o suprafata 
construita de 169 mp - NEINTABULATA (conform adresei nr. 6706 din 
24.06.2021 emisa de Primaria Comunei Floresti-Stoenesti). 

Terenul evaluat este situat in intravilanul satului Palanca, judetul Giurgiu, 
avand o forma regulata si este plan din punct de vedere topografic. Terenul 
este imprejmuit cu un gard de beton la strada si gard metalic pe latura dinspre 
strada Zorilor. Terenul dispune de dubla deschidere: la strada Calea 
Domneasca si la strada Zorilor. Conform planului de amplasament si delimitare 
a imobilului, deschiderea terenului este de 21,09 ml la strada Calea 
Domneasca si de 33,52 ml la strada Zorilor. Utilitatile existente pe teren: 
electricitate.  

Accesul pe proprietate se face direct din strada Calea Domneasca prin 
intermediul unei porti de acces metalice. 
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Avand in vedere cele mentionate mai sus, va punem in vedere 
prevederile art. 814 Cod procedura civila: 

(1) Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în 
întregimea lor. 

(2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate 
distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe 
etaje sau pe apartamente, precum şi orice alte drepturi privitoare la 
bunuri pe care legea le declară imobile., 

(3) Sunt supuse urmăririi silite, odată cu imobilul înscris în cartea funciară, 
şi orice alte lucrări autonome sau adăugate, potrivit Codului civil, chiar 
dacă acestea din urmă nu sunt înscrise în cartea funciară la data 
începerii urmăririi. 

 
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorilor TANASE DANIEL, si 

TANASE MARIA, ambii cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, 
Str.Domneasca nr.87 Sat.Palanca, județul Giurgiu. 

 
 
Licitaţia începe de la pretul de 252.157 lei, reprezentând valoarea 

stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă. 
 
Executarea silită se efectuează în baza: 

 
Inregistrarea pe rolul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii a dosarului de 
executare nr. 830/2020, în cadrul căruia procedura de executare este 
derulată in baza: 
 cererii de executare silită formulată de creditorul urmaritor IDEA BANK 
S.A., cu sediul în Municipiul București, BLD. DIMITRIE POMPEIU, NR.5 7, 
ET.6, Sector 2, 
 în contradictoriu cu debitorii: 

1. TANASE DANIEL, cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, 
Str.Domneasca nr.87 Sat.Palanca, județul Giurgiu, 

2. TANASE MARIA, cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, 
Sat.Palanca, Str.Domneasca nr.87, județul Giurgiu,  

 titlului executoriu reprezentat de Contract de credit CER55557 din 
data de 09.11.2018,  
 încheierii de încuviințare a executării silite cu numărul 1326, din data de 
29 iulie 2020, pronunțată de Judecătoria Bolintin Vale, în dosarul numărul 
9363/236/2020 in contradictoriu cu debitorul TANASE DANIEL, 
 încheierii de încuviințare a executării silite cu numărul 1540/2020, din 
data de 09 septembrie 2020, pronunțată de Judecătoria Bolintin Vale, în 
dosarul numărul 3422/192/2020 in contradictoriu cu debitorul TANASE MARIA, 
 
 cererii de interventie formulată de creditorul FIRST BANK S.A., cu 
sediul social in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1441/1995, cod unic de 
inregistrare nr. 7025592, 
 în contradictoriu cu debitorii: 

1. TANASE DANIEL , cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, 
Str.Domneasca nr.87 Sat.Palanca, județul Giurgiu, 

2. TANASE MARIA, cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, 
Sat.Palanca, Str.Domneasca nr.87, județul Giurgiu, 

 titlurilor executorii reprezentate de: 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?d=2021-11-17
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1. Contract de credit de investitii nr. 2 din data de 29.01.2018, 
modificat si completat prin Actul Aditional nr. 1 din data de 19.02.2018, 
Actul Aditional nr. 2 din data de 30.04.2018, Actul Aditional nr. 3 din data 
de 28.06.2018 si Actul Aditional nr. 4 din data de 27.08.2018, 
2. Contractul de fideiusiune nr. 4056/1086/E/29.01.2018, 
 Încheierii de încuviințare a executării silite pronunţată de Judecătoria 
Bolintin Vale în data de 11 ianuarie 2021 în dosar nr. 5/192/2021, 

 
 cererii de interventie formulată de creditorul BANCA TRANSILVANIA 
S.A., J12/4155/1993, cu sediul social in Cluj Napoca, str. George Baritiu, nr. 
8, judetul Cluj, cu sediul procesual ales in Municipiul Bucuresti, Bd. 
Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 4, sector 2, 

 în contradictoriu cu debitorul TANASE DANIEL, cu domiciliul în Comuna 
Floreşti-Stoeneşti, Str.Domneasca nr.87 Sat.Palanca, județul Giurgiu, 
 titlurilor executorii reprezentate de: 

1. Contractul de credit nr. 237/29.04.2016, 

2. Contract de fideiusiune (pentru persoane fizice) nr. 

237/FID/01/29.04.2016, 

3. Contract de credit nr. 6604323/14.11.2018, 

4. Contract de fideiusiune nr. 6604323/FID/1/14.11.2018, 

5. Contract de credit nr. 341/08.08.2017, 

6. Contract de fideiusiune (pentru persoane fizice) nr. 

341/FID/01/08.08.2017, 

7. Contract de credit nr. 731/16.11.2015, Act Aditional nr. 

01/731/11.12.2015, Act Aditional nr. 02/731/14.11.2017, Act 

Aditional nr. 03/731/12.12.2017, 

8. Contract de fideiusiune nr. 731/FID/01/16.11.2015, 

9. Contract de credit nr. 174/20.03.2018, 

10. Contract de fideiusiune (pentru persoane fizice) nr. 

174/FID/01/20.03.2018, 

 încheierii de încuviințare a executării silite nr. 402 pronunţată de 
Judecătoria Bolintin Vale în data de 25 februarie 2021 în dosar nr. 
595/192/2021, 
 
Inregistrarea pe rolul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii a dosarului de 
executare nr. 1492/2020, în cadrul căruia procedura de executare este 
derulată in baza: 
 cererii de executare silită formulată de creditorul urmaritor OTP 

FACTORING SRL, cu sediul în Municipiul București, str. Nicolae G. 
Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sector 1, 

 în contradictoriu cu debitorul TANASE DANIEL, cu domiciliul în Comuna 
Stoeneşti, Str.Domneasca nr.87 Sat.Palanca, județul Giurgiu,  

 titlului executoriu reprezentat de Contract de credit C2203/90/2593207.1 
din data de 09.11.2018,  

 încheierii de încuviințare a executării silite din data de 21.01.2021, 
pronunțată de Judecătoria Giurgiu, în dosarul numărul 16558/236/2020, 

 
 incheierea emisă de executorul judecatoresc la data de 03 septembrie 

2021, ora 12:00 cu privire la conexarea executărilor silite aflate pe rolul 
aceluiasi executor, 
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 incheierii emise de executorul judecatoresc in data de 14 iunie 2022 cu 
privire la reluarea urmaririi silite imobiliare la cererea creditorului și 
actualizarea cheltuielilor de executare. 

 
Imobilul este grevat de sarcini, conform anexei I, care face parte 

integrantă din prezenta publicaţie de vânzare. 
 
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt obligati să-l 

aducă la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, inainte de data stabilita 
pentru vanzare, in termenul si sub sanctiunile prevazute de lege. 

 
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. 
 

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 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.  
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Prezenta publicaţie de vânzare, ce  conţine 9 pagini, a fost emisa în 25 
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 IDEA BANK S.A. cu sediul în Municipiul București, 
BLD. DIMITRIE POMPEIU, NR.5 7, ET.6, Sector 2 (dosar de executare 
830/2020), 

- creditorului urmaritor OTP FACTORING SRL, cu sediul în Municipiul 
București, str. Nicolae G. Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sector 1 (dosar de 
executare 1492/2020), 

- creditorului intervenient FIRST BANK S.A., cu sediul social in Bucuresti, 
Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 (dosar de executare 830/2020), 

- creditorului intervenient BANCA TRANSILVANIA S.A. cu sediul social in 
Cluj Napoca, str. George Baritiu, nr. 8, judetul Cluj, cu sediul procesual ales 
in Municipiul Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 4, sector 2 (dosar 
de executare 830/2020), 

- debitorilor, proprietari ai imobilului urmarit, TANASE DANIEL si TANASE 
MARIA, ambii cu domiciliul în Comuna Floreşti-Stoeneşti, Str.Domneasca nr.87 
Sat.Palanca, județul Giurgiu, 

- tertilor in favoarea carora sunt inscrise sarcini: 

 SCPEJ CONSTANTIN SI ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, Calea 
Mosilor, nr. 249, bl. 49, sc. 2, et. 4, ap. 40, sector 2 - referitor la 
dosarul de executare nr. 1278E/2019, 

 BEJ OPRAN DRAGOS, cu sediul in Bucuresti, Bd. Vasile Lascar, nr. 
18, et. 1, ap. 9, interfon 9, sector 2 - referitor la dosarele de executare 
nr. 464/2020, nr. 643/2021, nr. 644/2021, nr. nr. 645/2021, 

 BEJ BUCUR SERBAN-CONSTANTIN, cu sediul in Bucuresti, str. Baba 
Novac, nr. 17, et. 1, sector 3 – referitor la dosarul de executare nr. 
2271/2020, 

 ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul 
in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, 
cladirea 3, sector 1,  

 SCPEJ DOBRA & CALIMAN, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 
20-22, sector 5 – referitor la dosarul de executare nr. 1204/2020, 

 PATRIA BANK S.A., cu sediul in în București, Șos. Pipera nr. 42, 
clădirea GlobalWorth Plaza, et. 7, 8 și 10, Sector 2, 

 BEJ TUDORACHE CATALIN-ANDREI, cu sediul in Bucuresti, str. Cuza 
Voda, nr. 90, sector 4 – referitor la dosarul de executare nr. 
3713/2020, 

 ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Municipiul București, nr. 
237B, Calea Dorobantilor, Sector 1, 

 DINIȘOARĂ DRAGOȘ, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat Chitu 
Anca Alexandra Paraschiva, cu sediul in Bucuresti, Str. Targu 
Neamt, Nr. 2A, Bl. B31, Sc. B, Et. 8, Ap. 72, Sector 6 (dosar instanta 
nr. 372/122/2020), 

- organului fiscal local, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bd. Bucuresti, nr. 12, judetul Giurgiu, 

- organului fiscal local, SERVICIUL FISCAL ORASENESC BOLINTIN 
VALE, cu sediul in Bolintin-Vale, Bd. Republicii, bl. B5, judetul Giurgiu, 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839alin. 3 Cod procedura civila: 

- la Judecătoria Giurgiu, 
- la Primăria Comunei Floresti-Stoenesti, cu sediul in comuna Floresti-

Stoenesti, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, judetul Giurgiu, 
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- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului - comuna Floresti-Stoenesti, sat Palanca, 

judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 1354, intabulat in Cartea 
Funciara nr. 33771 a localitatii Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, 
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 

 
 
 
 

Red. cs 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        
 
 
 

ANEXA I 
 

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