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Dosar nr. 413/2019N; 

Dosar corespondent al Judecatoriei Sectorului 3 – Bucuresti nr. 25181/301/2019; 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA  

NR. 413/25.05.2020 

 

 

Noi, Nacu Cristian Andrei, Executor Judecătoresc numit prin Ordin al Ministrului Justitiei nr. 

631/C/2012, în circumscripţia Curtii de Apel Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Piata Pache Protopopescu, 

nr. 1, et.1, ap. 3, Sector 2; 

  Potrivit dispoziţiilor art. 839 Cod Procedura Civila, aducem la cunoştinţa generală urmatoarele:  

In data de 16.06.2020, ora 09:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Nacu 

Cristian Andrei, situat in Bucuresti, Piata Pache Protopopescu, nr. 1, et.1, ap. 3, Sector 2, vânzarea la 

licitaţie publică a imobilului situat în Bucuresti, str. Constantin Brancusi nr. 6, bl. A13, sc. 1, et. 2, 

ap. 11, sector 3, reprezentand apartament compus din 3 camere de locuit si dependinte, in suprafata utila 

de 62,51 mp si 2,96 mp logie, precum si dreptul de folosinta asupra spatiilor comune aferente imobilului 

si asupra terenului aferent locuintei, avand nr. cadastral 1845/11, inscris in CF nr. 84158 a Municipiului 

Bucuresti, sector 3. 

Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului CARAC Lilian, cu domiciliul in Bucuresti, str. 

Constantin Brancusi nr. 6, bl. A13, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 3. 

Licitatia incepe de la pretul de 353.400 RON, reprezentand valoarea stabilita conform art. 837 Cod 

Procedura Civila. La pretul mai sus mentionat, conform procedurilor Codului Fiscal, nu se calculeaza 

TVA.  

Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin 3 strigari successive, la interval de timp care sa permita 

optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit care este mai mare decat pretul la care s-a facut evaluarea 

sau in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret. 

Executarea silita se efecuteaza in baza: 

1. Cererii de executare silita formulata de creditorul CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA, CUI 

4315966, cu sediul in Bucuresti, Anchor Plaza, bd. Timisoara, nr. 26Z, corp A, et. 4, sector 6, in 

contradictoriu cu debitorul CARAC Lilian, privind recuperarea creantei in suma de 102.550,99 EUR, 

precum si a cheltuielilor de executare; 

2. Titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit si garantie nr. 107923 din data de 23.09.2008, 

garantat prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 1476/23.09.2008, de catre BNP Ilie Adina - Doina; 

3. Incheierii pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, in dosarul de instanta nr. 25181/301/2019 

prin care a fost incuviintata executarea silita; 

4. Incheierii nr. 413/2019 din data de 11.11.2019, cu privire la stabilirea cheltuielilor de executare silita, 

intocmita de catre executorul judecatoresc in temeiul art. 670 alin. 3 C. pr. civ.; 

5. Incheierii nr. 413/2019 din data de 14.05.2020, cu privire la stabilirea pretului imobilului urmarit silit, 

intocmita de catre executorul judecatoresc in temeiul art. 837 alin. 1 C. pr. civ.; 

    Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini:   

- drept de ipoteca pentru suma de 103.550 EUR, in favoarea creditorului CREDIT EUROPE BANK 

(ROMANIA) SA; 

- urmarirea silita a imobilului la cererea B.E.J. Nacu Cristian Andrei, pentru suma de 102.550,99 

EUR si 12.619,19 RON cheltuieli de executare, in favoarea creditorului urmaritor CREDIT 

EUROPE BANK (ROMANIA) SA. 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt somati să-l aduca la cunostinta 

executorului judecătoresc, in scris, înaintea datei stabilite pentru vânzare, sub sanctiunea de a nu mai fi 

luate in considerare ulterior. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 1 C. pr. civ., persoanele fizice sau juridice care doresc sa 

cumpere imobilul trebuie sa depuna la sediul B.E.J. NACU CRISTIAN ANDREI, cel mai tarziu pana in 

ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de 

incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, oferte de cumparare insotite de 

dovada achitarii unei garantii de participare reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei, 

astfel cum a fost anterior precizat.  

Cautiunea va fi consemnata la orice unitate a Bancii LIBRA INTERNET BANK, pe numele si la 

dispozitia B.E.J. NACU CRISTIAN ANDREI, in contul de consemnare deschis la LIBRA INTERNET 

BANK - Sucursala Ion Mihalache, cod IBAN RO92BREL0002000629440101 – RON, sau 

RO11BREL0002000629440201 – EUR. 

Persoanele fizice care vor participa la vanzarea la licitatie, personal sau prin mandatar desemnat 

conform legii,trebuie sa 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 sa 

prezinte: copie conforma cu originalul a certificatului de inmatriculare, decizia asociatului unic sau 

hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor si dovada mandatului acordat persoanei care participa 

la licitatie (original) care sa precizeze intinderea acestuia si un certificat constatator valabil emis de 

Registrul Comertului. 

Nedepunerea tuturor inscrisurilor anterior mentionate (nu se accepta intocmirea acestora la sediul 

biroului executorului judecatoresc) anterior inceperii licitatiei, atrage dupa sine decaderea din dreptul de 

a participa la licitatie. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmăritori, intervenienţii, 

coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de 

participare. 

 Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 2 pagini, a fost emisa in 8 (opt) exemplare care vor fi depuse, 

comunicate, afisate si publicate dupa cum urmeaza: 

I. Un exemplar se va depune la dosarul de executare; 

II. Cate un exemplar se va comunica potrivit art. 840 Cod Proc. Civila: 

- creditorului urmaritor CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA; 

- debitorului CARAC Lilian; 

- organului fiscal local, Administratia Finantelor Publice Sector 3 Bucuresti; 

III. Cate un exemplar se va afisa, conform art. 839 alin. 3 Cod Proc. Civila:   

- la sediul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, 

- la sediul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, 

- la sediul organului de executare,  

- la locul situarii imobilului; 

IV. Pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. 4 Cod Proc. Civila, se va proceda la: 

- publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala, 

- publicarea in Registrul electonic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, pe site-

ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, al U.N.E.J. 

Prezenta publicatie de vanzare a fost emisa si afisata la locul licitatiei, sediul B.E.J. NACU CRISTIAN 

ANDREI, la data de 25.05.2020. 

 

EXECUTOR JUDECATORESC, 

Nacu Cristian Andrei 
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