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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 15:00, 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. CONSTRUCȚIE C1 (sediu administrativ), cu regim de înălțime 
Parter, în suprafață construită la sol de 416 m.p., situată în Giurgiu, Sos. 
Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C1, 
întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C1 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, 

2. CONSTRUCȚIE C10 (adăpost docheri), în suprafață construită la 
sol de 161 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, 
identificată cu număr cadastral 30946-C10, întabulată în Cartea Funciară 
nr. 30946-C10 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, 

3. CONSTRUCȚIE C11 (toalete), în suprafață construită la sol de 37 
m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu 
număr cadastral 30946-C11, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C11 a 
loc. Giurgiu, jud. Giurgiu. 

 
Observații, conform raportului de evaluare: 
 

OBSERVAȚII 1: Imobilul Subiect (nr.crt. 22+23+24, nr. CF 30946-C1, C10, C11-Sos. 

Portului) privește doar dreptul de proprietate asupra clădirilor. În actele și 

informațiile disponibile nu sunt cunoscute drepturile de servitute, sau folosință avute 

asupra terenului de sub clădiri, sau până la drumul public – Șoseaua Portului. Imobilul 

Subiect este evaluat în ipoteza posibilității partajării beneficiilor aduse de  întregul 

amplasament, conform celei mai bune utilizări, având în vedere drepturile deținute de 

mai multe persoane, fără a fi luate în considerare costuri adiționale posibil a fi generate 

(litigii, neînțelegeri, judecată pentru sistarea stării actuale, sau împărțirea beneficiilor 

rezultate, avocați etc), într-un scenariu optimist pentru proprietate (vz. și Cap. II.1-2, 

III.12, Cap. III.5). 
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OBSERVAȚII 2: Imobilul Subiect (nr.crt. 23+24, nr. CF 30946-C10, C11 – Șos. 

Portului) cuprinde doar clădirile. Acestea au un grad avansat al degradării, nefiind 

semne ale unei utilizări sau întrețineri de mulți ani. Având în vedere poziționarea 

acestora lângă drumul public, cu vizibilitate/vad la acest drum, acestea sunt evaluate 

sub ipoteza specială ale unor clădiri ce pot fi revalorificate prin renovare capitală (vz. și 

Cap. II.2-4) (adică cu plus valoare și nu minus valoare (cost demolare). 

OBSERVAȚII 3: La momentul inspecției nu s-a putut efectua inspecția în interiorul 

clădirilor (nr.crt. 22+23+24, nr. CF 30946-C1, C10, C11 – Șos. Portului), finisarea și 

starea generală fiind estimată conform celor observate cu ochiul liber din exterior și de 

la ușa de intrare, sau prin ferestre. Imobilul Subiect este evaluat în ipoteza specială a 

unei stări generale și finisări conform celor descrise, în lipsa altor documente și 

informații, precum și pe baza prevederilor legale pentru astfel de situații (vz. și Cap. 

II.1-4, III.2, III.7, Cod Civil art. 537, 579, al.1, coroborat cu Cod Procedură Civilă, art. 

814, 815, 836 al. 2), 5), 6) și 8)) 

30946-C1 – singura clădire cu o stare ce permite utilizarea. Această clădire este 

estimată ca fiind edificată în anul 1975 (aprox). 

Clădirile C10 și C11 sunt într-o stare avansată de degradare, fiind rămași practic 

doar pereții și parțial acoperișul (observate plăci azbociment la clădirea C10 – 

adăpost docheri, fiind astfel necesară refacerea completă și cu firme specializate în 

recuperarea de materiale periculoase). 

 
Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la 

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

 
1. suma 295.536 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 
construcție C1, în suprafață construită la sol de 416 m.p., situată în Giurgiu, 
Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C1, 
întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C1 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, 

2. suma de 17.586 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 
construcție C10, în suprafață construită la sol de 161 m.p., situată în Giurgiu, 
Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C10, 
întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C10 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, 

3. suma de 3.908 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 
construcție C11, în suprafață construită la sol de 37 m.p., situată în Giurgiu, 
Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C11, 
întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C11 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu. 

 
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. 
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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, conform anexei I, care face parte 

integrantă din prezenta publicație 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 09.30-16.00 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. 
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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 10 (zece) pagini, a fost emisă 

în 13 (treisprezece) 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, Zona Port, CORP ADMINISTRATIV, 
BIROUL NR.3, județul Teleorman, 

- titularului de sarcini B.E.J. DUICA ALEXANDRA CLAUDIA, cu sediul în 
București, Bulevardul Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2, et. 4, ap. 34, sector 3, 

- titularului de sarcini ALCEDO S.R.L, cu sediul în București, str. Alexandru 
Constantinescu nr. 63, sector 1, 

- organului fiscal local, SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC ZIMNICEA, cu 
sediul în Zimnicea, Șos. Giurgiului nr. 1, jud. Teleorman; 

- organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE GIURGIU, cu sediul în Giurgiu, Șos. București nr. 12, jud. Giurgiu, 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839alin. 3 Cod procedura civila, 

- la Judecătoria Zimnicea, jud. Teleorman,  
- la Primăria Giurgiu, jud. Giurgiu,  
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilelor; 

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/
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ANEXA I 
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