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Dosar executare nr. 193/2019 (conexat cu dosar ex. nr. 159/2019) 

Emisă conf. art.839-840 Cod Procedură Civilă 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBILIARĂ  

LICITAȚIE PUBLICĂ termen I 
întocmită în data de 25.05.2020 

          Subsemnatul RĂDULESCU GEORGE CRISTIAN in calitate de executor judecătoresc în cadrul SCPEJ 
RĂDULESCU din circumscripția Curții de Apel Timișoara,cu sediul în Lugoj, str. Bucegi nr. 15, ap. 3, jud. 
Timiș. 

         În conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. (1) Cod Procedură Civilă, aduc la cunoștința generală 

că, în data de 02.07.2020, orele 11:00 va avea loc la sediul SCPEJ RADULESCU din Lugoj, str. Bucegi nr. 

15, ap. 3, jud. Timiș, VÂNZAREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ a bunului imobil evidentiat în cartea 
funciară numărul 415233 Timişoara (CF vechi 7180), având număr cadastral/topografic  8949, 
8950; compus din CONSTRUCTIE P+2E+M, situat administrativ în Timişoara, str.Bucegi nr.7, judetul 
Timis, cu suprafață  construita de 140 mp si anexă parter - spatiu comercial 28 mp si o alta anexă spatiu 
de depozitare in suprafață de 24 mp, suprafata construita desfasurata de 560 mp. (conf. plan de 
amplasament) și TEREN intravilan in suprafata de 609 mp. Anul construirii 1994, reconstruit in 2004. 
Compartimentare cladire: Parter: 2 camere, hol și casa scării; etaj I: 5 încăperi, grup sanitar, sas,1 
balcon, casa scării; etaj II: 4 încăperi, grup sanitar, 1 balcon, casa scarii; mansardă: 4 încăperi, grup 
sanitar. Clădirea are fundație din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat, acoperiș tip sarpanta cu 
tigla. Compartimentarea interioară a etajelor este realizată cu zidărie  din blocuri de cărămidă și pereți 
din gips carton pe structură metalică. Finisaje  exterioare : termosistem cu tencuială decorativă. Finisaje 
interioare: pardoseli placate cu gresie, covor PVC, parchet laminat și mochetă, balustradă la scara 
principală, zugraveli cu vopsea lavabilă, tâmplaria din PVC, grupurile sanitare si oficiile au placaje cu 
gresie si faianță. Fiecare nivel  are centrală termică individuală și aer condiționat. Deține instalații - 
electrice, apă-canalizare, hidranți de incendiu, de încălzire, A.C., de recepție semnale R+TV prin cablu, de 
comunicții/date, de securitate. Imobilul este proprietatea codebitorului fidejusor UNIVERSITATEA 
"TIBISCUS" DIN TIMISOARA, CUI 2803804, cu sediul în Timişoara, Str. Lascăr Catargiu 4-6, (fost Daliei 
1/A), județul Timiș, descris si identificat prin procesul-verbal de situație din data de 
22.11.2019. Vanzarea se face la cererea creditorului SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI 
DOJANA SI ASOCIATII cu sediul în București, str. M. Eminescu nr. 185, Sector 2 în temeiul titlurilor 
executorii reprezentate de Contract de asistenta juridica nr. 1636204/12.06.2017, a Anexei 
nr.1/12.06.2017 si Actele aditionale nr. 1/08.12.2017, nr.2/03.07.2018, nr.3/20.11.2018 si 
nr.4/06.02.2019 la acest contract de asistenta juridică in dosar executional 193/2019 si Contract 
asistență juridică nr. 1636200/20.06.2017, Anexa 1/20.06.2017 și Protocolul nr. 290/26.02.2019, în 
dosar executional 159/2019 (ce a fost conexat, conform Incheierii din data de 22.01.2020) și încheierile 

executorului judecătoresc - la prețul de 2.384.000,oo Lei (echivalent a 495.000 €uro la cursul de 
schimb comunicat de BNR de 4,8110 lei/€uro valabil pentru data de referință a evaluării ) sumă ce nu 
contine TVA, aceasta se va aplica, dupa caz, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala. 

Imobilul urmărit nu este grevat de sarcini. 
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Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 2.384.000,00 Lei, sumă ce nu contine 
TVA, acesta se va aplica, dupa caz, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala și reprezintă 
100,00% din prețul fixat prin încheierea de stabilire pret (2.384.000,00 Lei-echivalent a 495.000 €uro la 
cursul de schimb comunicat de BNR de 4,8110 lei/€uro valabil pentru data de referință a evaluării ), 
imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză, realizat de expertul evaluator GHIMBOAȘĂ IOAN.  

Dacă nu se obține cel putin prețul de începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen conform 
disp. art. 846 alin. 8 Cod Procedură Civilă. 

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 Cod Procedură 
Civilă și afișată la sediul executorului judecătoresc, ce coincide cu locul ținerii licitației, fiind transmisă în 
vederea afișării la sediul Judecătoriei Timișoara, la sediul Primăriei Timișoara și la locul unde se află 
imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea publicației la dosarul execuțional.  

Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în extras se vor face și într-un ziar de 
circulație națională. 

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea vânzării 
imobiliare s-a făcut și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse 
executării silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv 
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro. 

        Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul 
judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. 

         Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul şi ora 
stabilite pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte 
de cumpărare. 

         Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii trebuie să consemneze în 
contul RO47RNCB0249134686800001 deschis în Lei la BCR, cont de consemnări la dispoziţia S.C.P.E.J. 
RĂDULESCU , o garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa 
depuna dovada consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la 
executorul judecatoresc. 

       În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul limită pentru depunerea 
ofertei de cumparare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția 
ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua 
licitației. 

        Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si copie de pe B.I/C.I, iar in cazul 
ofertantilor persoane juridice se va depune copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului si a 
certificatului de inregistrare fiscala. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 si 3 Cod Procedură Civilă, creditorii urmăritori sau 
intervenienţi nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa depuna garantia, precum si 
coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune. 

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/
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Prezenta publicaţie de vânzare a fost emisă la sediul S.C.P.E.J. RĂDULESCU și afișată la locul licitației 
situat în Lugoj, str. Bucegi nr. 15, ap. 3, jud. Timiș, astăzi 25.05.2020, conţine un număr de 3 (trei) pagini. 

În conformitate cu prevederile art. 840 Cod Procedură Civilă, câte un exemplar din prezenta publicație se 
va comunica: 

1. creditorului SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI DOJANA SI ASOCIATII 

2. debitorului UNIUNEA FUNDATIA AUGUSTA, CUI 7283095 

3. codebitorului fidejusor UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMISOARA, CUI 2803804,  

4. Direcția de Impozite și Taxe Locale Timișoara 
 
În conformitate cu prevederile art. 839 alin. (3) și (4) Cod Procedură Civilă, câte un exemplar din prezenta 
publicație se va afișa la: 

1. sediul S.C.P.E.J. RĂDULESCU  

2. sediul Judecatoriei Timisoara 

3. sediul Primăriei Timisoara 

4. locul situării bunului imobil, respectiv ,Timişoara, str.Bucegi nr.7, judetul Timis 

5. Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite 
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro 

Executor judecătoresc, 
RĂDULESCU GEORGE CRISTIAN 

 

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



