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Dosar executare silita nr. 688/2022  
   
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1/13 OCTOMBRIE 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 14 NOIEMBRIE 2022, ora 11:00, va avea loc la sediul 

SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, 
Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile,  proprietatea 
debitorului S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A., , cu sediul în Orașul Zimnicea, 
ZIMNICEA, ZONA PORT, CORP ADMINISTRATIV, BIROUL NR.3, județul 
Teleorman, respectiv: 

1. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 43, parcela 22, identificat cu număr cadastral 20564, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20564 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

2. teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 14/2, parcela 10, identificat cu număr cadastral 20577, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20577 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

3. teren extravilan în suprafață de 350 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 19, parcela 120, identificat cu număr cadastral 20581, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20581 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

4. teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 40, parcela 26, identificat cu număr cadastral 20594, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20594 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

5. teren extravilan în suprafață de 4.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 9, parcela 229, identificat cu număr cadastral 20580, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20580 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

6. teren extravilan în suprafață de 12.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 55/2, parcela 4, identificat cu număr cadastral 20576, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20576 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

7. teren extravilan în suprafață de 4.987 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 46, parcela 19, identificat cu număr cadastral 22036, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 22036 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

8. teren extravilan în suprafață de 8.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 55/2, parcela 3, identificat cu număr cadastral 20582, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20582 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

9. teren extravilan în suprafață de 8.900 m.p., situat în Pietrosani, jud. 
Teleorman, tarla 51, parcela 226, identificat cu număr cadastral 20895, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20895 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman, 
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10. teren extravilan în suprafață de 2.800 m.p., situat în Pietrosani, 
jud. Teleorman, tarla 58, parcela 239, identificat cu număr cadastral 
20902, întabulat în Cartea Funciară nr. 20902 a loc. Pietrosani, jud. 
Teleorman, 

11. teren extravilan în suprafață de 25.000 m.p., situat în Bragadiru, 
jud. Teleorman, tarla 41, parcela 12, identificat cu număr cadastral 20681, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20681 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman, 

12. teren extravilan în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 
22514, întabulat în Cartea Funciară nr. 22514 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

13. teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 43/5, parcela 59, lot 1, identificat cu număr cadastral 
29418, întabulat în Cartea Funciară nr. 29418 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

14. teren extravilan în suprafață de 2.410 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 1, identificat cu număr cadastral 
29983, întabulat în Cartea Funciară nr. 29983 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

15. teren extravilan în suprafață de 4.732 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 2, identificat cu număr cadastral 
29984, întabulat în Cartea Funciară nr. 29984 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

16. teren extravilan în suprafață de 7.323 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 124, parcela 137, lot 2, identificat cu număr cadastral 
31481, întabulat în Cartea Funciară nr. 31481 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

17. teren extravilan în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, 
jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 
22468, întabulat în Cartea Funciară nr. 22468 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman. 

 
Observații, conform raportului de evaluare: 
 

OBSERVAȚII 1: Imobilul Subiect este format din mai multe loturi distincte cadastral, ce nu 

sunt unite fizic, gradul de compactare fiind doar la nivel de areal (zona Zimnicea-Contești-

Pietroșani), cu distanțe între loturi plecând de la 1 km (adică nu sunt comasate).  

Evaluarea este realizată sub ipoteza unor loturi distincte, într-o vânzare ordonată 

(valorificare individuală) (vz. și Cap. II.1-2, III.12, Cap. III.6-7). 

OBSERVAȚII 2: Evaluarea este realizată sub ipoteza unui drept pentru acces liber și 

neîngrădit la toate loturile, nefiind cunoscute date privind toate drumurile din jurul 

loturilor, până la drumurile principale ale zonei (sunt doar drumuri de exploatare 

agricolă). Evaluarea este realizată sub ipoteza unor date conform celor descrise în 

prezentul Raport (vz. și Cap. II.1-5). 

 OBSERVAȚII 3: Evaluarea loturilor cu nr. crt. 1, 3, 10, 15, 16 este realizată sub ipoteza 

specială a unor loturi ce pot fi integrate în exploatarea agricolă a loturilor direct 

învecinate (condiții de bună vecinătate și cooperare). Imobilul Subiect este evaluat în 

ipoteza posibilității partajării beneficiilor aduse de  întregul amplasament, conform celei 

mai bune utilizări, având în vedere deschiderea foarte mică (nu pot fi exploatate cu utilaje 

agricole moderne, din cauza lățimii utilajelor peste aceste deschideri (nu se încadrează în 

brazdă, și se trece peste zona vecină, la lucrările agricole), conform practicii uzuale 
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agricole (consens în lucrările agricole cu vecinii, sau practica de până în prezent), fără a fi 

luate în considerare costuri adiționale posibil a fi generate (judecată pentru grănițuire, 

despăgubiri, sau împărțirea beneficiilor rezultate, avocați etc), într-un scenariu optimist 

pentru proprietate (vz. și Cap. II.1-2, III.12, pct.13, Cap. III.6) (vz. și Cap. II.1-5). 

OBSERVAȚII 4: La mai multe loturi, avizarea amplasamentului actual (vezi amplasament 

Cap. II.3), este realizată în planul cadastral fără localizare certă, din cauza lipsei planului 

parcelar avizat pentru zona respectivă, poziționarea acestora fiind una provizorie, până la 

definitivarea planului parcelor în întreaga zonă (vz corelare și cu Observația 3, de mai sus, 

în sensul că nu se poate ști exact forma fizică, în acest moment), suprafețele estimate 

având la bază dimensiunile intabulate în Cartea Funciară și cele menționate în 

planurile/documentațiile cadastrale și geometriile disponibile pe serverele ANCPI/OCPI, 

în lipsa altor date și documente contrare, prezentate în timp util (vz. și Cod Civil art. 537, 

579, al.1, coroborat cu Cod Procedură Civilă, art. 814, 815, 836 al. 2), 5), 6) și 8)) (vz și 

Cap. II.2-5). 

OBSERVAȚII 5: În evaluarea de față nu sunt incluse culturile existente pe teren și nici 

incluse acorduri de arendare, sau alte aspecte ce țin de folosința Imobilului Subiect 

(evaluarea este realizată sub ipoteza liber de orice sarcini, conform prevederilor legale) 

(vz. și Cap. II.2). 

OBSERVAȚII 6: Având în vedere condițiile extraordinare aplicabile pe termen scurt, 
limitat, generate de pandemia de coronavirus și conflictul armat din Ucraina, luând în 
considerare necesitatea de marketizare adecvată conform definiției valorii de piață, ce 
depășește perioada de restricții comunicate oficial, sau cea prognozată pentru limitarea 
efectelor generate de conflict, în abordarea prudentă și în lipsa oricăror date certe ce ar 
indica oscilația prețurilor în această perioadă, nu au fost aplicate ajustări pentru condițiile 
de vânzare, evaluarea fiind realizată sub ipoteza specială a lipsei unor limitări 
suplimentare în acest interval de timp (vz și Cap. II.4-7, Cap. IV). 

 
Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la 

care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de 
expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare: 

 
1. suma de 5.544 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 

art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 2.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 43, parcela 22, identificat cu număr cadastral 20564, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20564 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

2. suma de 16.926 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 7.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 14/2, parcela 10, identificat cu număr cadastral 20577, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20577 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

3. suma de 772 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 350 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, 
tarla 19, parcela 120, identificat cu număr cadastral 20581, întabulat în 
Cartea Funciară nr. 20581 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

4. suma de 11.186 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 5.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 40, parcela 26, identificat cu număr cadastral 20594, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20594 a loc. Contești, jud. Teleorman, 
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5. suma de 8.930 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 4.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 9, parcela 229, identificat cu număr cadastral 20580, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20580 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

6. suma de 27.492 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 12.000 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 55/2, parcela 4, identificat cu număr cadastral 20576, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20576 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

7. suma de 11.157 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 4.987 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 46, parcela 19, identificat cu număr cadastral 22036, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 22036 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

8. suma de 19.266 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 8.500 m.p., situat în Contești, jud. 
Teleorman, tarla 55/2, parcela 3, identificat cu număr cadastral 20582, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20582 a loc. Contești, jud. Teleorman, 

9. suma de 20.175 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 8.900 m.p., situat în Pietrosani, jud. 
Teleorman, tarla 51, parcela 226, identificat cu număr cadastral 20895, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20895 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman, 

10. suma de 6.223 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 2.800 m.p., situat în Pietrosani, jud. 
Teleorman, tarla 58, parcela 239, identificat cu număr cadastral 20902, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20902 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman, 

11. suma de 59.596 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 25.000 m.p., situat în Bragadiru, jud. 
Teleorman, tarla 41, parcela 12, identificat cu număr cadastral 20681, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 20681 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman, 

12. suma de 14.191 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22514, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 22514 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman, 

13. suma de 11.186 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 5.000 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 43/5, parcela 59, lot 1, identificat cu număr cadastral 
29418, întabulat în Cartea Funciară nr. 29418 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

14. suma de 5.344 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza 
art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 2.410 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 1, identificat cu număr cadastral 
29983, întabulat în Cartea Funciară nr. 29983 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 
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15. suma de 10.586 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 4.732 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 2, identificat cu număr cadastral 
29984, întabulat în Cartea Funciară nr. 29984 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

16. suma de 16.526 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 7.323 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 124, parcela 137, lot 2, identificat cu număr cadastral 
31481, întabulat în Cartea Funciară nr. 31481 a loc. Zimnicea, jud. 
Teleorman, 

17. suma de 14.191 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în 
baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru 
imobilul teren în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. 
Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22468, 
întabulat în Cartea Funciară nr. 22468 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman. 

 
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.  

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. 

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. 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

 cererii de executare silita formulate de creditorul COMCEREAL S.A., , cu 
sediul în Municipiul Ploieşti, STR. VĂLENI, NR.137, județul Prahova, in 
contradictoriu cu debitorul S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A., , cu sediul în 
Orașul Zimnicea, ZIMNICEA, ZONA PORT, CORP ADMINISTRATIV, 
BIROUL NR.3, județul Teleorman, 

 titlului executoriu reprezentat de Sentință civilă nr. 410/09.12.2021, 
pronunțată de Tribunalul Teleorman, în dosarul nr. 1621/87/2021, definitivă,  

 încheierii de încuviințare a executării silite cu numărul 600 din data de 
05.05.2022, pronunțată de Judecătoria Zimnicea, în dosarul numărul 
788/339/2022, 

 încheierii emise de executorul judecatoresc in data de 13 octombrie 2022, cu 
privire la stabilirea preturilor imobilelor urmarite silit, a termenului in vederea 
vanzarii acestora, la licitatie publica si actualizarea cheltuielilor de executare. 

 
Imobilele sunt grevate de sarcini, după cum urmează: 

 Sarcini conform extras CF nr. 8692/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8691/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 
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 Sarcini conform extras CF nr. 8689/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8686/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8684/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8683/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8682/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8681/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8679/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8678/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8676/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8673/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8672/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8670/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 
 
 Sarcini conform extras CF nr. 8661/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 
 
 Sarcini conform extras CF nr. 8658/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
 Sarcini conform extras CF nr. 8657/07.07.2022: 
- urmărire în favoarea COMCEREAL S.A. 

 
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 
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condiţiile de plată si se va depune la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii in 
timpul programului de lucru cu publicul intre orele 09.30-16.00 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. 

 
Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 8 (opt) pagini, a fost emisă în 

27 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afișate și publicate, după cum 
urmează: 
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 COMCEREAL S.A., , cu sediul în Municipiul Ploieşti, 
STR. VĂLENI, NR.137, județul Prahova,  

- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, S.C.A.E.P. GIURGIU PORT 
S.A.,, cu sediul în Orașul Zimnicea, ZIMNICEA, ZONA PORT, CORP 
ADMINISTRATIV, BIROUL NR.3, județul Teleorman, 

- organului fiscal local, SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC ZIMNICEA, cu 
sediul în Zimnicea, Șos. Giurgiului nr. 1, jud. Teleorman; 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839 alin. 3 Cod procedura civila, 

- la Judecătoria Zimnicea, jud. Teleorman, 
- la Primăria Zimnicea, jud. Teleorman, 
- la Primăria Contesti, jud. Teleorman, 
- la Primăria Bragadiru, jud. Teleorman, 
- la Primăria Pietrosani, jud. Teleorman, 
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilelor; 
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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. N.R. 

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

