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Dosar executare silita nr. 2530/2022 
      
  

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1/25 IANUARIE 2023  
 
 

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 03 FEBRUARIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ 

Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, 
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Spătaru 
Preda nr. 2, Sector 5, având număr cadastral/topografic 232716, înscris în 
Cartea Funciară numărul 232716 a localității Sector 5 București, compus 
din teren în suprafață de 57.295 m.p. și construcțiile C1 (clădire 
admisitrativă P+1E, cu suprafață la sol de 281 m.p.) și C2 (Laborator P+1E, 
cu suprafață la sol de 231 m.p.), edificate pe acesta, având numere 
cadastrale 232716-C1 și 232716-C2, descris conform anexei II, care face 
parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare. 

 
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului CITY BISTRO 

MANAGEMENT SRL, CUI 36430793, cu sediul în București, str. Mieilor nr. 2, 
Camera 1, et. 1, sector 2.  

 
Licitaţia începe de la pretul de 128.931.264 lei, inclusiv TVA19% 

(108.345.600 lei, conform raportului de evaluare, la care s-a adăugat 
TVA19% în cuantum de 20.585.664 lei), reprezentând valoarea stabilita 
conform art. 837 Cod procedură civilă. 

 
Observații, conform raportului de evaluare: 

OBSERVAȚII 1: Imobilul Subiect include și o clădire (corp C1 și C2), veche, degradată, 

ce nu mai pare a fi utilizată în ultima perioadă. Evaluarea este realizată sub ipoteza 

specială a unei clădiri ce necesită demolare pentru a putea pregăti terenul pentru cea mai 

bună utilizare și a putea lărgi căile de acces și intrare pe amplasament, în mod 

corespunzător pentru un trafic ridicat, și cu coeficienți urbanistici net inferiori pe aria de 

teren utilizată, față de cei realizabili într-o nouă dezvoltare, neavând astfel aport valoric 

la Imobilul Subiect. (vz. și Cap. II.1-2, III.12, Cap. III.6-7). 

OBSERVAȚII 2: La momentul inspecției nu s-a putut efectua inspecția în interiorul 

clădirii, finisarea și starea generală fiind estimată conform celor observate cu ochiul liber 

din exterior, prin ferestrele accesibile și de la ușa de intrare. Imobilul Subiect este evaluat 
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în ipoteza 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 și Cod Procedură Civilă, art. 836 al. 1, 2, 3, 5 și 8). 

OBSERVAȚII 3: Imobilul Subiect a beneficiat de aprobarea unui plan urbanistic zonal 

(PUZ) în urmă cu circa 4 ani, dar care a expirat la finalul anului 2021, conform 

certificatului de urbanism avut la dispoziție. Pentru evaluare nu a fost disponibil un alt 

PUZ aprobat, sau alte avize/planuri detaliate avizate pentru imobil. Astfel, evaluarea este 

realizată sub ipoteza unor coeficienți urbanistici și dezvoltări ulterioare conform 

coeficienților urbanistici existenți în certificatul de urbanism, având la bază fostul PUZ 

aprobat, cu o dezvoltare conform descrierii acesteia, în limita datelor avute la dispoziție. 

Astfel, conform prevederilor legale, în cea mai plauzibilă ipoteză și instrucțiunilor 

Clientului, evaluarea este realizată sub ipoteza specială a unor date urbanistice ce pot fi 

reavizate, conform datelor anterioare, în limita datelor disponibile, conform celor 

prezentate în Raport, în lipsa altor date și documente contrare, prezentate în timp util, 

utilizarea actuală nereprezentând cea mai bună utilizare a terenului, (vz. și Cap. II.1-5 și 

Cod Procedură Civilă, art. 836 al. 1), 2), 5), 6) și 8)). 

OBSERVAȚII 4: Imobilul Subiect reprezintă practic terenul unei foste fabrici. Având în 

vedere starea efectivă a terenului (neîngrijit), lipsei vizibilității terenului (acoperit de 

vegetație înaltă), evaluarea este realizată fără a fi considerate cheltuieli necesare pentru 

decontaminare, existența vreunor bazine sau rețele îngropate, excavări de mare volum (în 

locul fostelor bazine), ce ar putea împiedica o viitoare construire pe teren (nici în 

imaginile istorice prin satelit nu sunt vizibile astfel de lucrări). (vz. și Cap. II.1-5). 

OBSERVAȚII 5: Imobilul Subiect, din cauza dispunerii liniei de cale ferată pentru 

tramvai dispusă de-a lungul străzii Progresului (Trafic Greu), nu dispune de acces direct 

din șoseaua principală, accesul fiind realizat doar din strada Spătarul Preda) (vz. și Cap. 

II.1-5). 

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). 

Executarea silită se efectuează în baza: 
➢ cererii de executare silita formulate de creditorul CEC BANK S.A., CUI 

361897, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, in 
contradictoriu cu debitorul CITY BISTRO MANAGEMENT SRL, CUI 
36430793, cu sediul în București, str. Mieilor nr. 2, Camera 1, et. 1, sector 2, 

➢ titlului executoriu reprezentat de contract de credit de investitii nr. 
RQ21107780145700/19.10.2021, astfel cum a fost modificat și completat 
prin actul adițional nr. 1/20.10.2021, Contract de ipoteca mobiliara nr. 
210/19.10.2021, Contract de ipoteca Imobiliara autentificat prin încheierea 
nr. 1381/20.10.2021, la S.P.N. Popa Rădulescu și Asociații,  

➢ încheierea de încuviințare a executării silite din data de 09.11.2022, 
pronunțată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul numărul 57013/299/2022, 

➢ încheierii emise de executorul judecatoresc in data de 16 decembrie 2022, 
cu privire la stabilirea valorii de circulație a imobilului urmarit silit, 
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➢ încheierii emise de executorul judecatoresc in data de 16 decembrie 2022, 
cu privire la stabilirea pretului imobilului urmarit silit, a termenului in vederea 
vanzarii acestuia la licitatie publica si actualizarea cheltuielilor de executare, 

➢ încheierii emise de executorul judecatoresc in data de 25 ianuarie 2023, cu 
privire la amânarea vânzării la licitație publică a imobilului urmărit și stablirea 
unui nou termen de licitație. 

 
Imobilul este grevat 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 09.00-16.00, 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.  

 
Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 9 (nouă) pagini, a fost emisa în 

14 (paisprezece) 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: 
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- creditorului urmaritor ipotecar CEC BANK S.A., CUI 361897, cu sediul în 
Municipiul București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3,  

- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta) 
inscrise in cartea funciara a imobilelor, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ I.C.C.J., cu 
sediul în București, B-dul. Libertății nr. 14, sector 5 (referitor la dosarul penal nr. 
22/P/2020), 

- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta) 
inscrise in cartea funciara a imobilelor, DIRECȚIA NAȚIONALĂ 
ANTICORUPȚIE, cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1 
(referitor la dosarul penal nr. 22/P/2020), 

- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta) 
inscrise in cartea funciara a imobilelor, ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L, 
J40/8464/1996, CUI: 8887308, cu sediul în Bucuresti, str. Puțul lui Zamfir, nr. 7, 
Etaj 4, ap. 5B, sector 1, prin S.C.A CABA & ASOCIAȚII, conform împuternicirii 
avocațiale seria B nr. 6978038/20.01.2023, cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor în București, str. Washington nr. 1, sector 1, 

- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta) 
inscrise in cartea funciara a imobilelor, VONINO LABS S.R.L, J40/7628/2008, 
CUI: 23798174, cu sediul în Bucuresti, str. Puțul lui Zamfir, nr. 7, Etaj 4, ap. 5B, 
sector 1, prin S.C.A CABA & ASOCIAȚII, conform împuternicirii avocațiale seria 
B nr. 6978039/20.01.2023, cu sediul ales pentru comunicarea actelor în 
București, str. Washington nr. 1, sector 1, 

- titularilor drepturilor (drepturi reale, alte sarcini, drepturi de preferinta) 
inscrise in cartea funciara a imobilelor, AKYLE SECURITY S.R.L., 
J23/1401/2016, CUI: RO31662938, cu sediul în sat Dudu, com. Chiajna, str. 
Orhideelor nr. 17D, cam 2, parter, jud. Ilfov, reprezentat de avocat Ruxandra 
Argăseală, conform împuternicirii avocațiale seria B nr. 6709729/09.01.2023, cu 
sediul ales pentru comunicarea actelor la S.C.A. Piperea și Asociații, din 
București, Splaiul Unirii nr. 223, et. 3, sector 3, 

- debitorului, proprietar al imobilului urmarit, CITY BISTRO MANAGEMENT 
S.R.L., CUI: 36430793, cu sediul în București, str. Mieilor nr. 2, Camera 1, et. 1, 
sector 2, 

- organului fiscal local/creditorului, DIRECȚIA GENERALĂ DE 
ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, cu sediul în București, str. 
Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, bl. Corp A, sector 3; 

- organului fiscal local, ADMINISTRAȚIA SECTORULUI 5 A FINANȚELOR 
PUBLICE, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. V54, sector 5, 
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 839alin. 3 Cod procedura civila, 

- la Judecătoria Sector 1 București,  
- la Primăria Sector 5 București,  
- la sediul organului de executare,  
- la locul situării imobilului; 

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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ANEXA II 

 


