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Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, 
sc.1, parter, ap.2, sector 3. 

Având în vedere adresa nr. 46/2009, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Penală nr. 1643/F/03.12.2007 
a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie şi Decizia Penală nr. 
45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu 
formulă executorie, prin care obligă debitorul ANASTASE MARIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 
3, să plătească creditoarei S.C. GISA COM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Brânduşelor nr. 8, bl. V77, sc. 2, ap. 15, 
sector 3 şi cu sediul procesual ales la SCA „Enescu, Ene şi Asociaţii”, din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 
19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 115.094,23 lei, sumă ce va fi actualizată în raport de indicele de inflaţie de la data 
producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective, precum şi sumele de 4.034,10 lei şi 4.329 lei reprezentând cheltuieli 
de judecată. 

La data de 13.03.2009, creditoarea S.C. GISA COM S.R.L., prin avocat Enescu Victor, a solicitat executarea 
silită împotriva debitorului ANASTASE MARIAN, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 
1, sector 3, în vederea recuperării sumelor de: 115.094,23 lei, actualizată de la data producerii prejudiciului 
(05.04.2005) şi până la data plăţii efective, 4.034,10 lei şi 4.329 lei, plus cheltuielile de executare.  

La data de 13.03.2009 s-a întocmit procesul verbal de situație, iar la data de 17.03.2009 s-a întocmit somație ce a 
fost înscrisă în cartea funciară nr.6024 de către O.C.P.I. SECTOR 3 cu încheierea nr.159822 din 19.03.2009 și s-a 
comunicat debitorului la data de 27.03.2009. 

La data de 07.07.2009 creditoarea prin avocat depune o cerere prin care precizează faptul că imobilul supus 
executării silite fiind bun comun al debitorului și soției acestuia Anastase Irina- Otilia, s-a depus pe rolul Jud. Sector 3 
acțiune de partaj ce face obiectul dosarului nr.11238/301/2009, depunând alăturat certificatul din 23.06.2009 emis de 
Judecătoria Sector 3. 

La data de 06.11.2014 creditorul cesionar Munteanu Ion cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. MITUCĂ ȘI 
ASOCIAȚII din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, în calitate de cesionar al creanței 
deținute de S.C. GISA COM S.R.L. conform contractului de cesiune atestat sub nr.02/24.01.2014 de S.C.P.A. MITUCĂ 
ȘI ASOCIAȚII solicită să luăm act de schimbarea creditorului ca urmare a cesiunii de creanță ce face obiectul dosarului 
nr.46/2009 și reluarea executării silite prin valorificarea imobilului teren și construcție situat în București str. Zarzărilor 
nr.1, sector 3, în vederea recuperării creanței de 123.457,33 lei. 

Urmarea cererii formulată de creditorul cesionar Munteanu Ion s-a solicitat încuviințarea executării silite de către 
Judecătoria Sectorului 3 asupra imobilului situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, compus din teren în suprafață 
de 300 m.p. și construcție existentă pe acesta, iar prin încheierea din 12.12.2014 pronunțată în dosarul nr.76341/301/2014 
s-a încuviințat executarea silită asupra imobilului proprietatea debitorului. 

La data de 21.01.2015, ora 16.00, s-a întocmit Procesul-verbal de situație. La data de 04.03.2015, s-a întocmit 
somație imobiliară, pentru suma de 210.279,68 lei, ce a fost înscrisă la Cartea Funciară cu Încheierea nr. 5159 din 
30.01.2015. Prin Procesul-verbal din data de 22.01.2015, ora 11.00, s-a actualizat creanța și cheltuielile de judecată, 
calculându-se și cheltuieli de executare, rezultând o creanță actualizată și cheltuieli de executare în sumă de 210.279,68 
lei, din care: 115.094,23 lei reprezentând prejudiciu şi 4.034,10 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Sentinţei 
Penale nr. 1643/F/03.12.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie, 
4.329 lei cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Penale nr. 45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a 
Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu formulă executorie, 67.395,84 lei reprezentând actualizarea 
cu indicele prețurilor de consum a creanței și cheltuielilor de judecată şi 19.426,51 lei reprezentând cheltuieli de 
executare, conform procesului – verbal din 22.01.2015. 
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 Somația a fost comunicată debitorului la data de 17.03.2015, ora 12.00, procedura îndeplinidu-se prin depunerea 

actelor la cutia poștală. La data de 03.06.2015, debitorul a fost citat pentru termenul din 12.06.2015, ora 10.00, creditorul-
cesionar având termen în cunoștință prin avocat.  

Prin procesul-verbal din 12.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei experize tehnice care să stabilească 
valoarea de circulație a imobilului supus executării silite. La data de 06.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul 
de exepertiză efectuat în cauză, comunicat debitorului la 13.07.2015 și creditorului, prin avocat la 14.07.2015. La data de 
24.07.2015, creditorul prin avocat solicită fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului , proprietatea 
debitorului, termen fixat prin rezoluție la data de 11.09.2015, ora 10.00, pentru care s-au emis publicații de vînzare la 
prețul de 657.150 lei, stabilit prin raporul de expertiză, citații și adrese. La termenul de vînzare din 11.09.2015, ora 10.00, 
licitația s-a amînat pentru lipsa extrasului informativ de carte funciară, la data de 15.10.2015, ora 10.00. 

La termenul de vânzare din 15.10.2015, ora 10.00, după parcurgerea procedurii de vânzare, din lipsa licitatorilor, 
vânzarea s-a amânat la data de 20.11.2015, ora 10.00, prețul reducându-se cu 25%. 
           Potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, asupra imobilului sunt înscrise Somație nr. 274/2003 din 
19.01.2007, emisă de BEJ RĂILEANU IONUȚ CĂTĂLIN în favoarea S.C. VOLMER TRADING LTD, Somație nr. 46 
din 17.03.2009 emisă de BEJ MIHAI DIMA în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., Ipotecă transcrisă sub nr. 342 din 
18.03.1999 în favoarea Cooperativei de Credit Banca Populară Română, Comandament emis în dosarul nr. 496/2000 de 
Judecătoria Sectorului 3 București în favoarea Băncii Populare Române Cooperativa de Credit, transcris sub nr. 334 din 
15.12.2000, Sechestru judiciar emis de Judecătoria Sectorului 3, prin Încheierea din 18.08.2009, în dosarul nr. 
14940/301/2009 în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., Certificat de grefă emis de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr. 
36989/301/2010-înscriere sechestru judiciar în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., notare existență litigiu având ca obiect 
partaj bunuri comune și ca părți pe GISA COM S.R.L. și ANASTASE MARIAN și ANASTASE IRINA OTILIA în 
favoarea S.C. GISA COM S.R.L., conform Certificat grefă din 11.06.2012 emis de Judecătoria Sector 3 în dosarul nr. 
11238/301/2009, Somație din 22.01.2015 emisă de BEJ MIHAI DIMA în dosar executare nr. 46/2009 în favoarea GISA 
COM S.R.L. și notare existență litigiu în dosarul nr.5346/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a III-a Civilă, 
avînd ca obiect ”pretenții la plata sumei de 641.236 lei, reprezentând c/v imobilului construcție”, iar ca părți reclamantele 
Moldovanu Silvia Corina și Moldovanu Carmen Marilena în contradictoriu cu pârâții Anastase Marian și Anastase Irina 
Otilia, somație din 21.03.2017 emisă de Eexecutor Judecătoresc Suciu Dan Andrei-dosar nr.311/2012 în favoarea 
BANCPOST SA, notare urmărire imobil –dosar executare nr.351/2017 în favoarea creditoarei ANASTASE IRINA 
OTILIA, notare urmărire imobil-dosar de executare nr.938/2013 în favoarea ALPHA BANK, drept de ipotecă legală în 
favoarea creditoarei ANASTASE IRINA OTILIA și drept de ipotecă legală în favoarea creditoarei MOLDOVANU 
SILVIA CORINA, transfer a dreptului de ipotecă legală de la MOLDOVANU SILVIA CORINA, la ANASTASE IRINA 
OTILIA, urmare Contract de Cesiune de Creanță, autentificat sub nr.208 din 05.02.2021 de către notar public Ilie Adina 
Doina. Prin procesul-verbal de licitație publică din 04.03.2016, ora 10:00 s-a refuzat continuarea executării silite deoarece 
SC GISA COM SRL, prin reprezentant convențional av.Iacob Laurențiu Emilian a solicitat încetarea de îndată a 
executării silite, deoarece nu a cedat creanța către creditorul cesionar Munteanu Ion. Procesul verbal a fost contestat de 
către creditorul-cesionar la Judecătoria Sector 3 București, care a respins contestația formulată de către acesta, iar în urma 
recursului promovat prin Decizia Civilă nr.28R/19.01.2017 a Tribunalului București-Secția a-III-a Civilă, pronunțată în 
dosarul nr.6622/301/2016, irevocabilă, a admis contestația, a anulat procesul-verbal de licitație din 04.03.2016, întocmit 
în dosarul de executare nr.46/2009 al BEJ Mihai Dima și a dispus continuarea executării silite. La data de 24.03.2017 
creditorul-cesionar Munteanu Ion, prin av.Roxana Cozma a solicitat continuarea executării silite și fixarea unui nou 
termen de vânzare la licitație publică a imobilului supus executării silite.  

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 28.05.2021, ora 10.00, va avea loc în localitatea 
Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului 
ANASTASE MARIAN şi anume:     
              - imobilul situat în București, str.Zarzărilor nr.1, sector 3, casă la curte, construcția fiind compusă din 
parter: format din hol, baie, 3 dormitoare, bucătărie, 2 cămări, etaj: format din living, hol, 4 dormitoare, 2 băi și 
pod cu teren în suprafață totală de 300 m.p., 284 m.p. suprafață măsurată, înscris în Cartea Funciară 
nr.207839(n.vechi 60244), cu număr cadastral 207839-C1 și 207839.  
                   Licitaţia începe de la suma de 492.862,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform disp. Art. 509 alin. 
(5) C.proc.civ.. 

 Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, 
ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 
10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101. 

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le 
aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu 
vor mai fi luate în considerare. 

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 09.04.2021. 
Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale. 

 
 

EXECUTOR JUDECĂTORESC 
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