
  
 

 
 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
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DOSAR EXECUŢIONAL NR. 6/2020 (la care au fost conexate dosarele execuționale 7/2020, 

16/2020, 38/2020) 

DATA 21.08.2020 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ 

 

 Subsemnata DRĂGAN FLORINA-LĂCRĂMIOARA, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de 

Apel Bucureşti, în cadrul Biroul Executor judecătoresc Drăgan, cu sediul în Bucureşti, str. Vânători, nr. 5-

7-9-11, et. 3, ap. 18, sector 5,  

 

Conform art. 839 alin. 1 Cod Procedură Civilă, aducem la cunoștiință generală că în data de 

24.09.2020, ora 13,00, la sediul executorului judecătoresc din București, str. Vânători, nr. 5-11, et. 3, ap. 

18, sector 5, va avea loc vânzarea la licitației publică  a imobilului  situat în București, str. Nițu Vasile, nr. 

68, bl. 26, ap. 46, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 217630-C1-U50, a județului București, sector 4, 

nr. cadastral/ topografic 217630-C1-U50, apartament compus din 2 camere plus dependințe, cu o 

suprafață utilă totală de 50,13 mp, cu teren aferent indiviz în folosință, la prețul de începere a licitației 

de 290.000,00 lei, proprietatea debitorului POMPONIU VICTOR cu domiciliul/ sediul în București, bd. 

Alexandru Obregia, nr. 2Abis, bl. 2A, sc. 1, et. 13, ap. 81, sector 4, deținând această calitate în dosarul 

execuțional nr. 6/2020 (la care au fost conexate dosarele execuționale 7/2020, 16/2020, 38/2020), deschis 

la cererea creditorului ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 26 cu domiciliul/ sediul în București, str. Sg. Nițu 

Vasile, nr. 68, bl. 26, sector 4 cu domiciliul procesual ales la reprezentant convențional S.C.A. Delimart și 

Asociații cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 30, et. 1, ap. 2, sector 5, în baza titlului 

executoriu Decizia civilă nr. 333R/ 25.11.2019 pronunțată de Tribunalul București definitivă, Decizia civilă 

1847A/06.06.2019 pronunțată de Tribunalul București definitivă, Sentința civilă nr. 14842/2019 

pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 definitivă prin neapelare, Decizia civilă nr. 4150 A/17.12.2019 

pronunțată de Tribunalul București. 

Precizăm că asupra imobilului există intabulat un drept de ipotecă și trei notări privind urmărirea 

silită, anterioare deschiderii procedurii execuționale prezente. 

Valoare de circulație a imobilului a fost stabilită prin Raport evaluare întocmit de expert evaluator 

din 17.08.2020, ce se află depus la dosarul execuțional. 
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Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 Cod 

Procedură Civilă și urmează să fie afișată la sediul biroului executorului judecătoresc, al Primariei 

Sectorului 4, al Judecatoriei Sectorului 4, precum și la locul situării imobilului, sens în care se vor încheia 

procese-verbale. 

 Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl 

anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. 

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitație publică să se prezinte la 

locul, data și ora stabilite, având asupra lor carte de identitate, iar până la această dată să depună la sediul 

B.E.J. Drăgan oferte de cumpărare, care să cuprindă prețul oferit și condițiile de plată. În conformitate cu 

art. 844 alin. 1 Cod Procedură Civilă, participanții la licitație trebuie să consemneze la dispoziția 

executorului judecătoresc, cel mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 

10% din prețul de începere al licitației, în contul de consemnări nr. RO32BREL0002001737410101, privind 

dosarul execuțional sus-menționat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor de cumpărare și a 

dovezilor de consemnare a garanției 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. 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC 

 

 


		2020-08-21T16:29:29+0300
	DRAGAN FLORINA-LACRAMIOARA




