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DOSAR NR. 1189/D/2014 

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE  IMOBILIARĂ  
Emisă azi 20.07.2020 

 

         BEJ Budara Adriana, cu sediul în circumscripția Curții de Apel Craiova, situat în str Romania Muncitoare, nr 

62, Craiova, Dolj, prin executor judecătoresc  BUDARA ADRIANA, prin cererea de executare silită am fost investit 

cu punerea în executare a titlurilor executorii Contract de credit nr. 70516497/17.04.2009- Conditii Generale si 

Conditii Speciale cu Actul Aditional nr. 1/14.10.2011 si Actul Aditional nr. 2/14.02.2013, Contract de grantie 

imobiliara autentificat sub nr.2204/17.04.2009 de catre BNP Tudor Marinela Danie la și a încheierii de stabilire 

a cheltuielilor de executare pronunțat în dosarul cu nr. 1189/D/2014, a căror executare a fost încuviințată 

irevocabil, în dosarul cu numărul 23678/215/2014 al Judecatoria Craiova, cerere formulată de creditorul Unicredit 

Bank S.A. cu sediul in Bucuresti , Bdul. Expozitiei, nr.1F, jud. Sector 1  si identificat prin CUI , împotriva 

debitorilor Mititelu Adrian Marin cu domiciliul in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.33, jud. Dolj  si identificat prin 

CNP 1680315167349, Mititelu Ileana cu domiciliul in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.33, jud. Dolj si identificat prin 

CNP 2691030163201, am dispus notarea urmăririi imobiliare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

conform încheierii numărul 86806, din data de 18.07.2014, iar potrivit Extrasului de Carte Funciară numărul 8717, 

din data de 19.06.2020 privind sarcinile, am constatat existența altor creditori urmăritori : Primaria Craiova, DGRFP 

Craiova-AJFP Dolj, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie D.I.I.C.O.T., Parchetul de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie D.N.A.-Serviciul Teritorial Craiova, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova.         

  În temeiul art. 837 din Codul de Procedură Civilă, am procedat la  indisponibilizarea şi scoaterea la vanzare 

prin liciţatie publică, a imobilului situat în Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 33, jud. Dolj, ce este compus din: teren 

intravilan in suprafata de 1.581,57 mp cu destinatia Curti Constructii si constructia C1, cu destinatia sediu 

administrativ cu o suprafata construita de 355mp, cu regim de inaltime D+P+M, înscris în cartea funciară nr. 8717, 

numar cadastral 7424, imobilul  fiind  evaluat  la  valoarea  de 3.392.593 lei      , ce reprezintă prețul de pornire al 

primei licitații. 

    Licitaţia va avea loc la sediul  BEJ Budara Adriana, din str Romania Muncitoare, nr 62, Craiova, Dolj, în  

data de 17.08.2020, ora 11:00, având preţul de începere a licitației de 2.544.444,75 lei      , ce reprezintă 75% din 

prețul de pornire al primei licitații. 

Vă învederăm că la al doilea termen   licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. 

Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi 

vândut la cei mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii.  

La al treilea termen licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii, iar dacă nu se 

obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar 

dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei.  

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia . 

Somăm pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzării, să anunţe  executorul  judecătoresc  

care  efectuează  urmarirea, pană  la  data  stabilită  pentru  vanzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de 

lege. 

  In temeiul art.843 Cod Procedura Civila toţi  cei  interesaţi  în  cumpărarea  imobilului  scos  la  vanzare,  se  

vor  prezenta  la  sediul din str Romania Muncitoare, nr 62, Craiova, Dolj,  al BEJ Budara Adriana, persoanele care 

vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie 

reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv, în contul de consemnări nr. 

RO51RZBR0000060013051019, deschis la RAIFFEISEN BANK, la dispoziţia  BEJ Budara Adriana,  C.I.F.  RO 

31451175, dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată. 

Termenul-limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţite de dovada consemnării este 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. 

Atragem atentia că debitorii nu pot licita in nume propriu sau prin persoane interpuse iar  fapta de a îndepărta, 

prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a 



denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani conform art.246 Cod Penal, iar potrivit 

art.842 Cod Procedura Civila debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse, mandatarul va 

trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării, iar solvabilitatea, capacitatea şi 

interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând 

menţiune despre aceasta în procesul-verbal de licitaţie. 

   Data afişării la sediul biroului: 20.07.2020. 

     

  EXECUTOR JUDECATORESC 
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