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DOSAR NR. 256/D/2016 

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE  IMOBILIARĂ  
Emisă azi 23.07.2020 

 

         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 Contractul de Credit bancar pentru investitii imobiliare pentru 

persoane fizice nr. 2008192291/08.04.2008: Act Aditional nr.1/22.04.2008: Contractul de ipoteca 

aut.nr.2138/23.04.2008- BNP Asociati Stefanescu Floriana și a încheierii de stabilire a cheltuielilor de 

executare pronunțat în dosarul cu nr. 256/D/2016, a căror executare a fost încuviințată irevocabil, în dosarul cu 

numărul 15854/215/2016 al Judecatoriei Craiova, cerere formulată de creditorul Banca Comerciala Romana (BCR) 

SA   cu sediul in Bucuresti , Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, jud. Sector 6  si 

identificat prin CUI 361757, împotriva debitorilor Barcan Alexandru Elian cu domiciliul in Craiova , Str. Brazda lui 

Novac, nr. 92, bl. 36IVA1, sc. 1, et. 1, ap. 7, jud. Dolj si identificat prin CNP 1740602163270, Barcan Ionela 

Cristina cu domiciliul in Craiova , Str. Brazda lui Novac, nr. 92, bl. 36IVA1, sc.1, et. 1, ap 7, , jud. Dolj si identificat 

prin CNP 2730616163246, am dispus notarea urmăririi imobiliare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

conform încheierii numărul 89647, din data de 06.07.2016, iar potrivit Extrasului de Carte Funciară numărul 

204573-C1-U6 (CF vechi 59305), din data de 23.07.2020 privind sarcinile, am constatat existența altor creditori 

urmăritori : Asociatia de Locatari nr. 7 Rovine.         

  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. Simion Stoilov, Nr.10, fost cartier Rovine, Bl.E8, Sc.1, 

Ap.10, Jud. Dolj, ce este compus din: apartament constituit din doua camere  de locuit  si dependintele aferente in 

suprafata de 53,79 mp si suprafata utila de 46,29 mp, înscris în cartea funciară nr. 204573-C1-U6 (CF vechi 59305), 

numar cadastral 8643/1;10, imobilul  fiind  evaluat  la  valoarea  de 189.689 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 19.08.2020, ora 13:00, având preţul de începere a licitației de 189.689 lei      , ce reprezintă 100% 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: 23.07.2020. 

     

  EXECUTOR JUDECATORESC 

 
 


	HeaderLine
	SocNume
	Name
	Barcode
	Site
	Email
	Phone
	Fax
	ConsignmentAccount
	ConsignmentBank
	CUI
	numar_dosar
	data
	nume_soc
	Circumscriptie
	adresa_soc
	NumeExecutor
	titlu_executoriu
	dosar_incuvintare
	judecatoria_bej
	creditori
	debitori
	numar_incheiere_CF
	data_incheiere_CF
	numar_CF
	data_extras_CF
	creditori_urmaritori
	adresa_imobilului
	descriere_imobil
	numar_cadastral
	valoarea_evaluare
	TVA_inclus
	data_licitatiei
	ora_licitatiei
	pretul_pornire
	procent_evaluare
	ContConsemnari
	BancaConsemnari
	CIFSoc

