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Dosar de executare silită nr. 1860/2012 aflat pe rolul S.P.E.J DOBRA & 

CĂLIMAN la care s-a conexat dosarul  nr. 870/2012 aflat pe rolul B.E.J PARVAN 

VIOLETA 

   

       

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1860/29.04.2020 
 

Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI 

DOBRA & CĂLIMAN, executori judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel 

Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet, 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 504 din Codul de Procedură Civilă, aducem la cunoştinţă 

generală că în ziua de 24.06.2020, ora 10:00, va avea loc la sediul Societății Profesionale 

De Executori Judecătoreşti Dobra & Căliman în Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl. 

102, parter şi mezanin, sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului, 

APARTAMENT situat în Bucureşti, str. Ezăreni nr. 4A, Mansardă, sector 1, 

identificat cu nr. cad. 256098-C1-U12, întabulat în C.F. nr. 256098-C1-U12, compus 

din trei camere şi dependinţe, confort 1, nedecomandat, în suprafaţă utilă de 73,54 

m.p. şi o suprafaţă totală de 83,61 m.p., inclusiv pivniţă de 10,07 m.p., împreună cu 

cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, cota indiviză, 

echivalentă suprafeţei de 32,79 m.p., din terenul pe care se află edificat blocul, aflat 

în proprietate şi cota de 1/3 din WC, aflat pe holul scării, (identificarea şi descrierea 

imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de 

vânzare), proprietatea debitorului GHASIM EUGENIA, domiciliată în Bucureşti, 

str. Int. Ezareni nr. 4A, sector 1. 
 

Licitaţia începe de la suma de 228.164 lei, reprezentând preţul la care a fost 

evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 

Tehnic Evaluator Ciobotaru Pătrăncuş Teodor. 

 

Executarea silită se efectuează având în vedere că pe rolul biroului nostru este 

înregistat dosarul de executare nr. 1860/2012, în cadrul căruia procedura este 

derulată: 

 în baza cererii  de continuare a executării silite formulată de creditorului cesionar 

EUROBANK ERGASIAS S.A, cu sediul în str. Othonos, nr. 08, 10557 Atena, 

Grecia, înregistrată la Registrul General al Comerțului al Ministerului Dezvoltării, 

Competitivității, Infrastructurii, Transportului și Rețelelor, sub nr. 000223001000 

și cu sediul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la 

FIRST BANK SA, cu sediul în Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, 

București, la care au fost anexate înscrisurile necesare constatării transmiterii 

calității procesuale active, 

 în contradictoriu cu debitorii: 

1. GHASIM EUGENIA, domiciliată în Bucureşti, str. Int. Ezăreni nr. 4A, sector 

1 

2. CANUTA VASILE, cu domiciliul in Bucuresti, str Cupolei nr 1, bl 106, sc D, 

et 1, ap 115, sector 6 

 în baza titlului executoriu reprezentat de Biletul la ordin BPOS3AA 0157070 

emis la data de 29.05.2009 de către SC RAVAS COMEX SRL, la ordinul lui 

BANC POST SA, scadent la data de 14.08.2012, în sumă de 34.659,61 euro, 
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valoarea reprezentând garanţie pentru contract de credit, avalizat de către 

GHASIM EUGENIA, GHASIM HASSAN  şi CANUTA VASILE, refuzat la plată 

din lipsă totală de disponibil, investit cu formulă executorie; 

 în baza încheierii din data de 21.01.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti, în dosarul nr. 1532/299/2013, prin care a fost încuviinţată executarea 

silită, 

 în baza încheierii din data de 21.01.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, în dosarul nr. 840/303/2013, prin care a fost încuviinţată executarea 

silită în contradictoriu cu CĂNUŢA VASILE,   

 

Pe rolul B.E.J. PARVAN VIOLETA este înregistrat dosarul de executare nr. 

870/2012, în cadrul căruia procedura este derulată: 

 în baza cererii creditorilor DUMITRU AUREL,  cu domiciliul în București-

040101, B-dul Unirii, nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 12, sector 4 și DUMITRU 

GENOVEVA, cu domiciliul în București-040101, B-dul Unirii, nr. 1, bl. 1, sc. 

1, ap. 12, sector 4, în contradictoriu cu debitorii: 

1. GHASIM EUGENIA, domiciliată în Bucureşti, str. Int. Ezăreni nr. 4A, sector 1,  

2. GHASIM HASSAN, domiciliat în Bucureşti, str. Int. Ezăreni nr. 4A, sector 1,  

 în baza titlului executoriu reprezentat de Promisiunea bilaterală de  vânzare 

cumpărare nr. 818/16.05.2012 și Încheierea de certificare de fapte nr. 

2/18.07.2012 autentificată de BNP Manciu Paraschiva și Asociații, 
 în baza încheierii din data de 13.02.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 

București, în dosarul nr. 5837/299/2013, prin care a fost încuviinţată executarea 

silită,     

 în baza încheierii nr. 11458/2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București 

în dosar nr. 10925/299/2019 prin  care s-a dispus conexarea celor două urmăriri 

silite imobiliare pe rolul subscrisei, 

 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la 

cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie.  

 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie să depună la 

sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN, până la termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie, 

oferte de cumpărare însoţite de dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul 

de începere al licitaţiei. 

 

Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Libra Internet Bank S.A, pe 

numele şi la dispoziţia SOCIETĂȚII PROFESIONALE DE EXECUTORI 

JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN în contul deschis la Libra Internet Bank S.A, 

cod IBAN RO88BREL0002002015650101 – LEI. 

 

Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să aibă asupra lor 

cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte: copie conformă cu 

originalul a cerificatului de înmatriculare, decizia asociatului unic sau hotărârea adunării 

generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada mandatului persoanei care participă la 

vânzarea la licitaţie. 

 

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 care conţine 7 pagini 

în 12 exemplare din care: 
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 un exemplar va fi comunicat creditorului cesionar EUROBANK ERGASIAS 

S.A, cu sediul în str. Othonos, nr. 08, 10557 Atena, Grecia, înregistrată la 

Registrul General al Comerțului al Ministerului Dezvoltării, Competitivității, 

Infrastructurii, Transportului și Rețelelor, sub nr. 000223001000 și cu sediul 

procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la FIRST 

BANK SA, cu sediul în Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, 

București 

 câte un exemplar va fi comunicat creditorilor DUMITRU AUREL,  cu 

domiciliul în București-040101, B-dul Unirii, nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 12, sector 4 

și DUMITRU GENOVEVA, cu domiciliul în București-040101, B-dul Unirii, 

nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 12, sector 4 

 un exemplar va fi comunicat debitorului GHASIM EUGENIA, domiciliată în 

Bucureşti, str. Int. Ezareni nr. 4A, sector 1, 

 un exemplar va fi comunicat B.E.J.A. LEX cu sediul în Bucuresti ,Bl. Ion 

Mihalache Nr.104 , bl.85 , sc. B, et. 1, ap. 21, sector 1, 

 un exemplar va fi comunicat B.E.J PÂRVAN VIOLETA, cu sediul în 

București, Bd. C.Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. 3, et. 2, ap. 54, sector 3 

 un exemplar va fi comunicat către BANCA TRANSILVANIA S.A Sucursala 

Lipscani, cu sediul în str. Lipscani, nr. 102, sector 3, Bucureşti 

 un exemplar va fi depus la dosarul cauzei, 

 câte un exemplar se va afişa conform prevederilor art. 504 (3) din Codul de 

Procedură Civilă la: Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Primăria Sectorului 1 

Bucureşti, Sediul organului de executare, Locul situării imobilului, 

 un exemplar se va publica pe site-ul www.executare.ro, al S.P.E.J. DOBRA & 

CĂLIMAN 

 un exemplar se va publica pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, al 

U.N.E.J. 

 

Executor Judecătoresc, 

Dobra Ofelia Camelia 

 

 
Red.MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.executaresilita.ro/
http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/
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ANEXA I 
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ANEXA II 
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