Dosar executare silita nr. 1345/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1345/23 IUNIE 2021
privind imobilul LOT 52, situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul rezidenţial Austrian Village),
identificat cu nr. cad. 71350, întabulat în Cartea Funciară nr. 71350 a localităţii Crevedia

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 dispozitiilor art. 838 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă
generală urmatoarele:
In data de 19 IULIE 2022, ORA 13:00, va avea loc la sediul Societăţii
Civile Profesionale De Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, în
Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului LOT 52, situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul
rezidenţial Austrian Village), identificat cu nr. cad. 71350, întabulat în
Cartea Funciară nr. 71350 a localităţii Crevedia, compus din teren în
suprafaţă de 730 m.p. şi construcţia edificată pe acesta tip P+1E+Pod, cu
o suprafaţă utilă de 190,40 m.p., împreună cu cota indiviză de 2,76% din
LOTUL 32, situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul rezidenţial
Austrian Village), identificat cu nr. cad. 4979, întabulat în Cartea Funciară
nr. 70666 a localităţii Crevedia, reprezentând pavilion tehnic (post trafo,
bazin apă, bazin îngropat, spaţiu tehnic etc.), precum şi cota indiviză de
2,76%, echivalentă suprafeţei de 125,50 m.p., din LOTUL 60, situat în com.
Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul rezidenţial Austrian Village),
identificat cu nr. cad. 5049, întabulat în Cartea Funciară nr. 5154 a
localităţii Crevedia, reprezentând drum acces.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorilor ALINA RODICA
SCHREINER și SCHREINER GERALD.
Licitaţia începe de la pretul de 474.440,33 lei, reprezentând valoarea
stabilita conform art. 836 Cod procedură civilă (livrare scutita din punct de
vedere al TVA, in baza art. 292, alin. 2, lit. f din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal).
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.
Executarea silită se efectuează în baza:
 cererii de executare silita formulate de creditorul urmaritor cesionar
BALOGH VIOLETA DIANA, cu domiciliul în Timișoara, str. Cameliei nr.
7A, jud. Timiș şi cu domiciliul ales în Bucureşti, str. Traian nr 2, bl. F1, sc.
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3, et. 1, ap. 1, sector 3, reprezentată convențional prin avocat Vlășceanu
Roxana Elena și avocat Modroi Ionela Mihaela, conform împuternicirii
avocaţiale seria B nr. 4258936/14.04.2022,
in contradictoriu cu debitorii:
ALINA RODICA SCHREINER, cu domiciliul în Timişoara, str. Cameliei nr.
7/A, jud. Timiş, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5 și
SCHREINER GERALD, cetăţean austriac, domiciliat în Austria, MartinHellstrasse 38A, 5020 Salzburg, cu reşedinţa in Bucureşti, str. Speranţei
nr. 29, ap. 4, sector 2, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5, care va fi citat și la adresa din Timişoara, str. Cameliei nr. 7/A,
jud. Timiş,
titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1918 pronunţată de
Tribunalul Bucureşti Secţia a-IV-a Civilă la data de 26.10.2012 în dosar
30676/3/2011 definitivă, conform Deciziei Civile nr. 207A pronunţată de
Curtea de Apel Bucureşti Secţia a-IV-a Civilă, la data de 07.06.2013 în
dosar 30676/3/2011,
încheierii pronuntate de Judecatoria Sectorului 3 Bucureşti in data de
10.12.2013 in dosar nr. 57689/301/2013, prin care a fost incuviintata
executarea silita prin toate modalitatile prevazute de lege,
deciziei civile nr. 51/06.06.2014, pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa, în
dosarul nr. 295/284/2014, prin care s-a dispus încuviinţarea executării
silite,
cererii de executare formulată de creditorul intervenient cesionar AMCO –
ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (fosta SOCIETA PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA SGA S.P.A.), societate pe actiuni cu sediul
social in Via Santa Brigida, 39-80133 Napoli, inscrisa in Registrul
Intermediarilor Financiari cf. art. 106 din Decretul legislative nr. 385/93
sub nr. 6 – Cod ABI 129338 – Capital social 3.000.000, euro – Număr
R.E.A. 458737 – Reg. Com. Napoli, prin avocat Spulber Mălina Carina,
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Iași, str.
Sf. Lazăr nr. 66A, jud. Iași,
în contradictoriu cu debitorii:
ALINA RODICA SCHREINER, cu domiciliul în Timişoara, str. Cameliei nr.
7/A, jud. Timiş , cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5, reprezentat convenţional prin S.C.A. Bîrsan, Popescu şi
Asociaţii, conform împuternicirii avocaţiale seria B 2272995/26.05.2015,
SCHREINER GERALD, cetăţean austriac, domiciliat în Austria, MartinHellstrasse 38A, 5020 Salzburg, cu reşedinţa in Bucureşti, str. Speranţei
nr. 29, ap. 4, sector 2, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5, reprezentat convenţional prin S.C.A. Bîrsan, Popescu şi
Asociaţii, conform împuternicirii avocaţiale seria B 2272995/26.05.2015,
care va fi citat și la adresa din Timişoara, str. Cameliei nr. 7/A, jud. Timiş,
titlului executoriu reprezentat de convenţie de credit nr. 1402/28.05.2007,
astfel cum a fost modificată prin actul adiţional nr. 1/27.10.2009 şi actul
adiţional nr. 2/27.05.2011, împreună cu accesoriul acestuia reprezentat
de contractul de garanţie imobiliară, autentificat prin încheierea nr.
1184/28.05.2007, la Biroul Notarial Carmen Dumitriu şi Asociaţii,
încheierii de admitere a cererii de intervenţie pronunţată de Judecătoria
Răcari, în data de 14 octombrie 2015, în dosar nr. 2056/284/2015, prin
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care a fost încuviinţată urmărirea imobiliară, la cererea creditorului
intervenient,
cererii de continuare formulată de creditorul intervenient LECLAIR (fostă
Meissner) ELENA, cu domiciliul în București, B-dul. Ion Ionescu de la
Brad nr. 65, et. 4, ap. 15, sector 1, prin avocat Vlășceanu Roxana Elena
și Modroi Ionela Mihaela, cu domciliul ales în București, str. Traian nr. 2,
bl. F1, sc. 3, et. 1, ap. 1, sector 3,
în contradictoriu cu debitorii:
ALINA RODICA SCHREINER, cu domiciliul în Timişoara, str. Cameliei nr.
7/A, jud. Timiş , cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5, reprezentat convenţional prin S.C.A. Bîrsan, Popescu şi
Asociaţii, conform împuternicirii avocaţiale seria B 2272995/26.05.2015,
SCHREINER GERALD, cetăţean austriac, domiciliat în Austria, MartinHellstrasse 38A, 5020 Salzburg, cu reşedinţa in Bucureşti, str. Speranţei
nr. 29, ap. 4, sector 2, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură în Bucureşti, str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2,
sector 5, reprezentat convenţional prin S.C.A. Bîrsan, Popescu şi
Asociaţii, conform împuternicirii avocaţiale seria B 2272995/26.05.2015,
care va fi citat și la adresa din Timişoara, str. Cameliei nr. 7/A, jud. Timiş
în baza titlului executoriu reprezentat de contract de împrumut sub
semnătură privată, încheiat în data de 16.12.2007 și contractul de
garanție reală imobiliară, autentificat prin încheierea nr. 651/06.04.2011,
la B.N.P. Apostu Lucian Catalin și Asociații,
încheierii de admitere a cererii de intervenţie pronunţată de Judecătoria
Răcari, în data de 21 iulie 2015, în dosar nr. 1398/284/2015, prin care a
fost încuviinţată executarea silită, la cererea creditorului intervenient,
încheierii S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAȚII, întocmită în data de 23
iunie 2022, cu privire la stabilirea valorii de circulație a imobilului urmărit
silit,
încheierii S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAȚII, întocmită în data de 23
iunie 2022, cu privire la stabilirea prețului imobilului urmărit silit și a
termenului în vederea vânzării acestuia la licitație publică,
încheierii S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAȚII, întocmită în data de 23
iunie 2022, cu privire la 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 invitaţi să-l aducă
la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la
licitaţie.
Persoanele care doresc să cumpere imobilele la licitatie trebuie să
depună la sediul S.C.P.E.J. COŞOREANU & ASOCIAŢII, până la termenul fixat
pentru vânzarea la licitaţie, oferta de cumpărare însoţita de dovada achitării
unei cauţiuni reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, astfel
cum a fost anterior precizat.
Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen
Bank, pe numele şi la dispoziţia SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE
EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI COŞOREANU & ASOCIAŢII, în contul
deschis la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA RAHOVA, cod IBAN
RO31BREL0002001868380101 – LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie,
personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la
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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 persoanei care participă la vânzarea
la licitaţie (original).
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, ce
conţine 6 pagini, în 16 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. 839 Cod procedura
civila,
- creditorului urmaritor cesionar BALOGH VIOLETA DIANA, cu domiciliul
în Timișoara, str. Cameliei nr. 7A, jud. Timiș, prin avocat Vlășceanu
Roxana Elena și Modroi Ionela Mihaela, cu domiciliul ales în București,
str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3, et. 1, ap. 1, sector 3,
- creditorului intervenient cesionar AMCO – ASSET MANAGEMENT
COMPANY S.P.A. (fosta SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA
SGA S.P.A.), societate pe actiuni cu sediul social in Via Santa Brigida,
39-80133 Napoli, inscrisa in Registrul Intermediarilor Financiari cf. art.
106 din Decretul legislative nr. 385/93 sub nr. 6 – Cod ABI 129338 –
Capital social 3.000.000, euro – Număr R.E.A. 458737 – Reg. Com.
Napoli, prin avocat Spulber Mălina Carina, cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură în Iași, str. Sf. Lazăr nr. 66A, jud. Iași,
- creditorului intervenient ipotecar LECLAIR (fostă Meissner) ELENA, cu
domiciliul în București, B-dul. Ion Ionescu de la Brad nr. 65, et. 4, ap. 15,
sector 1, prin avocat Vlășceanu Roxana Elena și Modroi Ionela Mihaela,
cu domciliul ales în București, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3, et. 1, ap. 1,
sector 3,
- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, ALINA RODICA SCHREINER,
cu domiciliul în Timişoara, str. Cameliei nr. 7/A, jud. Timiş, cu domiciliul
ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Dr.
Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2, sector 5,
- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, SCHREINER GERALD,
cetăţean austriac, domiciliat în Austria, Martin-Hellstrasse 38A, 5020
Salzburg, cu reşedinţa in Bucureşti, str. Speranţei nr. 29, ap. 4, sector 2,
cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti,
str. Dr. Dimitrie Drăghicescu nr. 12Bis, et. 1- 2, sector 5, care va fi citat și
la adresa din Timişoara, str. Cameliei nr. 7/A, jud. Timiş,
- un exemplar va fi comunicat titularului de sarcini GROUND EVOLUTION
S.R.L., cu sediul în București, Spl. Independenței nr. 273, Corp 5, et. 3,
sector 6,
- organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR
PUBLICE TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B,
jud. Timiș,
- organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR
PUBLICE DÂMBOVIȚA, cu sediul în Târgoviște, Calea Domnească nr.
166, jud. Dâmbovița;
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III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod procedura
civila,
- la Judecătoria Răcari, jud. Dâmboviţa,
- la Primăria Crevedia, jud. Dâmbovița,
- la sediul organului de executare,
- la locul situării imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 838 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 S.C.P.E.J.
Coşoreanu & Asociaţii
Executor Judecătoresc,
COŞOREANU IULIAN ILIE

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

ANEXA I

Page 5 of 9

Page 6 of 9

Page 7 of 9

Page 8 of 9

Page 9 of 9

