
 
Dosar executare nr.630/2010 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

 
              În baza titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit bancar pentru persoane fizice 

nr.268 din data de 15 noiembrie 2006 şi procesul verbal nr.630/2010 de majorare a cheltuielilor de 

executare silită. 

              Subsemnatul DEACONESCU ADRIAN, executor judecătoresc în cadrul S.C.P.E.J. 

Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, din Circumscripția Curții de Apel Ploiești, aduc public 

spre cunoştinţă generală că, în ziua de 16 NOIEMBRIE 2020, ora 13:00, se vinde la licitaţie la sediul 

S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, din Târgoviște, str.Prof. Radu Gioglovan, 

bl.51, sc.A, ap.1-2, jud.Dâmbovița, averea imobilă urmărită silit, a debitorului Dumitru Daniel, cu 

domiciliul în Târgovişte, str.Dr.Oprescu Dumitru, nr.13, bl.14, sc.B, ap.24, jud.Dâmboviţa, 

compusă din imobilul:  

 - apartament cu nr.24, situat în Târgoviște, str.Dr.Oprescu Dumitru, nr.13, bl.14, sc.B, 

jud.Dâmbovița, în suprafață construită de 40,00 mp., compus din 2 camere, bucătărie, baie și hol, 

înscris în CF nr.72104-C1-U4, (nr.CF vechi 15456) pentru imobilul apartament și nr.72104 pentru 

imobilul teren, ale Mun.Târgoviște, având număr cadastral 2329/0/24 pentru imobilul apartament și 

nr.2329 pentru imobilul teren, împreună cu cota de 40/844 din părțile și dependințele de folosință 

comună ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în co-proprietate forțată și perpetuă a 

tuturor proprietarilor din imobil și cota de 12/242 din suprafața totală de teren aferentă blocului. 

              Licitatorii sunt invitaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de termen 

să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare. 

              Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10 % din 

preţul de vânzare stabilit pentru acest termen la suma de 14.467,50 Euro - echivalent în lei, la cursul 

BNR din data plății, preț ce nu conține TVA, reprezentând 75 % din prețul de evaluare stabilit 

inițial de către Expert Tehnic Judiciar - Evaluator Proprietăți Imobiliare membru titluar ANEVAR 

acreditat de Ministerul Justiției ing.Garofeanu Corneliu, potrivit raportului de evaluare aflat la dosarul 

execuțional. 

              Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului, să-l anunţe executorului judecătoresc, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. 

              Vânzarea se face spre despăgubirea creditoarei-cesionare EOS CREDIT FUNDING BL DAC, 

reprezentată prin EOS Next Services SRL, cu sediul în București, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr.10 A, 

Conect Business Park, Clădirea C3, et.7, camera 4, sector 2. 

             Prezenta publicaţie de vânzare, a fost afişată la data de 14 octombrie 2020. 

 
              Condiţii generale privind licitaţia : 

 1. Toate persoanele interesate de cumpărarea acestui imobil sunt invitate să se prezinte la locul, data şi ora fixate pentru vânzare şi până la acel 

termen să prezinte în scris oferte de cumpărare. În conformitate cu dispoziţiile art.504 alin.1 Cod proc.civ., ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la 
termenul de vânzare, o cauţiune de minim 10 % din preţul de începere al licitaţiei, în contul general de consemnări RO43 CECE DB01 71RO N000 

0001 (cont în RON) sau RO05 CECE DB01 03 EU R000 0001 (cont în Euro), deschis la C.E.C. Bank Sucursala Târgovişte, pe seama şi la dispoziţia 

S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ, identificată cu CIF RO 19732589, iar recipisa împreună cu oferta de cumpărare vor fi 
depuse la sediul S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ. 

2.Nu au obligaţia de a depune cauţiunea prevăzută mai sus, creditorii care au creanţe în rang util, precum şi persoanele care  împreună  cu debitorul 

deţin imobilul urmărit în proprietate comună pe cote-părţi, dacă este cazul. 
3.Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane. 

4.Preţul de începere al licitaţiei este preţul oferit, dacă acesta este mai mare sau egal cu preţul de vânzare stabilit pentru acest termen. 

5.După adjudecarea imobilului, adjudecatarul este obligat să depună preţul integral în termen de 30 zile, pe seama şi la dispoziţia S.C.P.E.J. 

Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ, în contul indicat mai sus şi să depună recipisa la sediul S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu 

Marius Ionuţ. Eliberarea actului de adjudecare se va face după 15 zile de la achitarea integrală a preţului. 

6.Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunul oferit spre vânzare la un preţ mai mic de 75 % din cel la care a fost evaluat imobilul.   

          

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC, 
 

Red.I.F. 

12 ex. 


