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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ nr. 41 
Din 10 Septembrie 2020 

 
           Noi, ZACORNEA CONSTANTIN CIPRIAN, executor judecătoresc, numit prin 
Ordinul nr. 1457/C/07.06.2007 al Ministrului Justiţie, 
           În conformitate cu dispoziţiile art. 839 al. 1 din Codul de Procedură Civilă, 
aducem la cunoştinţă generală, în data de 05 Octombrie 2020, ora 08.30, va 
avea loc la sediul B.E.J. Zacornea Constantin Ciprian, cu sediul în Iaşi, str. Grigore 
Ureche, nr. 7, jud. Iaşi, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în IAŞI, 
STRADA ALEEA TUDOR NECULAI, NUMĂRUL 155, BLOC 1018, 
SCARA B, PARTER, APARTAMENT 4, JUDEŢUL IAŞI, având nr. cadastral 
2168/2/P/4, înscris în Cartea Funciară nr. 120488-C1-U9 a Municipiului Iaşi (nr. cf. 
vechi: 52424), compus din 1 (una) cameră plus dependinţe cu o suprafaţă utilă 
totală de 35,90 m.p., precum şi cota indiviză aferentă de suprafaţă de teren pe care 
este construit blocul 1018, respectiv suprafaţa de teren indiviz aferent apartamentului 
de 11,78 m.p., aflată în folosinţă specială pe durata existenţei construcţiei,  la pretul de 
178.518,00 RON, proprietatea debitorului CONSTANTIN MIHAI, cu domiciliul în sat 
Săveşti, com. Răuceşti, jud. Neamţ (Iaşi, Aleea Tudor Neculai, nr. 155, Bl. 1018, sc. B, 
parter, ap. 4, jud. Iaşi), care datorează creditorului ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL. 
1005A, cu sediul în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 110, jud. Iaşi, suma 9.148,03 RON, din care: 
suma de 3.195,37 RON reprezentând restante la plata cotelor de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru perioada octombrie 2011 – ianuarie 2017; 
suma de 4.652,66 RON reprezentând penalităţi de întârziere aferente perioadei 
octombrie 2011 – ianuarie 2017; şi suma de 1.300,00 RON reprezentând cheltuieli de 
judecată, plus cheltuieli de executare aferente până la soluţionare, în baza titlurilor 
executorii sentinţa civilă nr. 1404/2019 din 15 Februarie 2019 a Judecătoriei Iaşi (dosar 
nr. 17588/245/2017) şi decizia civilă nr. 3101/2019 din 05 Noiembrie 2019 a Tribunalului 
Iaşi (dosar nr. 17588/245/2017). 
           Conform Releveu – Apartament furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi imobilul este alcătuit din: o cameră în suprafaţă de 17,90 m.p.; baie în 
suprafaţă de 5,96 m.p.; bucătărie în suprafaţă de 7,27 m.p.; şi hol în suprafaţă de 4,77 
m.p. 
           Conform extrasului de carte funciară nr. 114118 din 03 august 2020, imobilul 
este grevat de următoarele sarcini: 

- Intabulare drept de ipotecă legală, înscris sub semnătură privată nr. 79 din 23 
iulie 2020, pentru suma de 12.151,58 RON, în favoarea Asociaţia de 
Proprietari Bl. 1005A – încheierea nr. 107499 din 23 iulie 2020 a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi 

- Somaţie imobiliară nr. 41/2020 din 21 iulie 2020 emisă de B.E.J. Zacornea 
Constatin Ciprian în favoarea creditorului Asociaţia de Proprietari Bl. 1005A -  
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încheierea nr. 107694 din 23 iulie 2020 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi. 

           Preţul de începere a licitaţiei a fost stabilit prin expertiză de către expertul tehnic 
judiciar LAZĂR LILIEAN, raportul fiind depus la dosarul de executare. 
           Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe 
pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub 
sancţiuniile prevăzute de lege. 
           Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la 
data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până 
la această dată să prezinte oferetele de cumpărare. Potrivit dispoziţiilor art. 839, al. 1, lit 
l), din Codul de Procedură Civilă, ofertanţii trebuind să consemneze, la CEC Bank, la 
dispoziţia executorului judecătoresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o 
garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, cu 
precizarea ca originalul consemnării să ajungă la dispoziţia executorului. 
           În conformitate cu prevederile art. 844 al. 2 şi 3 din Codul de Procedură Civilă 
creditorii urmăritori, intervenienţi, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de 
preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare. 
 
           TERMEN DE VÂNZARE 05 OCTOMBRIE 2020, ora 08.30 
 

Executor judecătoresc, 
ZACORNEA CONSTANTIN CIPRIAN 
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