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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ nr. 117 
din 05 Februarie 2021 

 
           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 08 MARTIE 2021, 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 
MUŞATINI, NUMĂRUL 37, BLOC P3, SCARA B, PARTER, 
APARTAMENT 1, JUDEŢUL IAŞI, având nr. cadastral 123212-C1-U18, 
înscris în Cartea Funciară nr. 123212-C1-U18 a Municipiului Iaşi, 
compus din 2 (două) camere plus dependinţe cu suprafaţa utilă de 
37,35 m.p.; şi cota indiviză de 4,4% aferentă din suprafaţa de teren pe 
care este construit blocul P3, respectiv suprafaţa de teren indiviză 
aferentă apartamentului de 10,70 m.p., aflată în folosinţă specială pe 
durata existenţei construcţiei, la preţul de 179.142,00 RON, proprietatea 
debitorilor VASILACHE MARIAN CONSTANTIN, cu domiciliul în Iaşi, str. Muşatini, nr. 
37, Bl. P3, sc. B, parter, ap. 1, jud. Iaşi, şi MATEI GABRIELA, cu domiciliul în Iaşi, str. 
Buridava, nr. 3, Bl. A1, et. 4, ap. 4, jud. Iaşi, care datorează creditorului ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI PT4 ALEXANDRU CEL BUN, cu sediul în Iaşi, str. Muşatini, nr 37-39, 
incinta Punctului Termic nr. 4, spaţiu amenajat, jud. Iaşi, suma de 22.458,61 RON, din 
care: suma de 14.561,21 RON reprezentând cheltuieli de întreţinere neachitate în 
perioada mai 2011 – octombrie 2019; şi suma de 7.897,40 RON reprezentând penalităţi 
de întârziere mai 2011 – septembrie 2019, plus cheltuieli de executare aferente până 
la soluţionare, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 7034/2020 din 04 
Septembrie 2020 a Judecătoriei Iaşi (dosar nr. 38053/245/2019). 
           Conform Releveu – Apartament furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Iaşi imobilul este alcătuit din: dormitor în suprafaţă de 11,64 m.p.; sufragerie 
în suprafaţă de 13,22 m.p.; baie în suprafaţă de 3,85 m.p.; bucătărie în suprafaţă de 
4,40 m.p.; debara în suprafaţă de 0,72 m.p.; şi hol în suprafaţă de 3,52 m.p. 
           Conform extrasului de carte funciară nr. 198569 din 09 Decembrie 2020, imobilul 
este grevat de următoarele sarcini: 

- Ipotecă legală (privilegiu imobiliar) pentru suma de 18.694,39 RON în 
favoarea Asociaţia de Proprietari PT4 Alexandru cel Bun – încheierea nr. 
56847 din 08 Aprilie 2019 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi; 

- Somaţie nr. dosar executare nr. 42/2019 din 19 Decembrie 2019 emisă de 
B.E.J. Zacornea Constantin Ciprian în favoarea creditorului Asociaţia de 
Proprietari PT4 Alexandru cel Bun – încheierea nr. 228292 din 20 Decembrie 
2019 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi; 
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- Somaţie nr. dosar executare nr. 117/2020 din 07 Decembrie 2020 emisă de 
B.E.J. Zacornea Constantin Ciprian în favoarea creditorului Asociaţia de 
Proprietari PT4 Alexandru cel Bun – încheierea nr. 198569 din 09 Decembrie 
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 08 Martie 2021, ora 08.30 
 

Executor judecătoresc, 
ZACORNEA CONSTANTIN CIPRIAN 
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