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Dosar executare nr.700/2014 

Data: 20 mai 2021 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ 

 

 

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

şi Deaconescu Marius Ionuţ, din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, cu sediul în Târgovişte, str.Radu 

Gioglovan, bl.51, sc.A, ap.2, judeţul Dâmboviţa. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin.1 NCPC, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10 

IUNIE 2021, ora 10:00, va avea loc la S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ, din 

Târgovişte, str. Radu Gioglovan, bl.51, sc.A, ap. 2, judeţul Dâmboviţa, vânzarea la licitaţie publică a imobilului: 

- teren categoria de folosință curți-construcții, în suprafață totală de 1.307,00 m.p., pe care se află 

edificate construcțiile: C 1 (A1.1) - casă de locuit, cu o suprafață construită de 132,30 m.p., o suprafață 

desfășurată de 264,60 m.p. și o suprafață utilă de 220 m.p., având regim de înălțime P+1, din cărămidă, cu 

fundații din beton simplu și cuzineți armați, structură din zidărie portantă din cărămidă de 30 cm, acoperișul tip 

șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă verde tip Lindab, finisaje exterioare realizate din tencuială drișcuită și 

vinarom, încălzire cu CT, tâmplărie exterioară din profile pvc, culoare maron cu geam termoizolant, ușă 

metalică la intrare, cu o compartimentare realizată astfel: la parter 3 camere, la etaj 3 camere, cu o  stare 

generală a construcției bună; C 2 (A1.2) - magazie, cu o suprafață construită de 25,20 m.p. și o suprafață utilă de 

20 m.p., structură din cărămidă portantă, cu fundații din beton simplu, având acoperiș cu astereală din tablă 

ondulată zincată; C 3 (A1.3) - grup sanitar, cu o suprafață construită de 4,00 m.p. și o suprafață utilă de 3,00 

m.p., structură din cărămidă portantă, cu fundații din beton simplu, având număr cadastral 3788 pentru imobilul 

teren și 3788-C 1; 3788-C 2, 3788-C 3, pentru imobilele construcții, înscris în C.F. nr.74003 a Mun.Târgoviște, 

situat în zona mediană (preponderent rezidențială) a Mun.Târgoviște, str. Col.Dumitru Băltărețu nr.46, 

jud.Dâmbovița - Cartier Pavcom, la preţul de 226.000,00 Euro - echivalent în lei, la cursul BNR din data plății 

- preț ce nu conține T.V.A., potrivit raportului de evaluare, întocmit de expert Cotenescu Marius-Șerban, cu 

domiciliul în Târgoviște, Calea Câmpulung, nr.41, jud.Dâmbovița, membru titular ANEVAR, aflat la dosarul de 

executare silită, proprietatea debitorilor Clipea Valeriu și Clipea Carmen-Rodica, ambii cu domiciliul în 

Târgoviște, str.Col.Dumitru Băltărețu nr.46, jud.Dâmbovița, care datorează creditorului-cesionar BÂTE 

TEODOR MIHAI, cu domiciliul în Târgoviște, str.Matei Basarab, nr.5, jud.Dâmbovița, reprezentat convențional 

de S.C.P.A.CIOACĂ-GRIGORESCU & ASOCIAȚII, cu sediul în Târgoviște, str. Justiției nr.27A, 

jud.Dâmbovița, potrivit împuternicirii avocațiale seria DB nr.219710/2017 din data de 18 septembrie 2017, suma 

de 68.385,41 lei, reprezentând diferență împrumut acordat și nerestituit, sumă ce a fost actualizată la luna 

februarie 2021 (inclusiv), potrivit titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr.193 

la data de 16 martie 2012, de către BNP „Iliescu Floarea” cu sediul în Târgoviște, investit cu formulă 

executorie, precum şi cheltuielile de executare silită în sumă de 612,20 lei, la care se va adăuga c/valoarea 

anunțului în ziar. 

Imobilul nu este grevat de drepturile de uz, uzufruct, abitație sau servitute, fiind grevat de următoarele 

sarcini: contractul de ipotecă autentificat sub nr.568 din 27.01.2006, de NP Nina Drăgan cu sediul în Târgoviște, 

pentru un împrumut acordat de BCR - Sucursala Dâmbovița, în sumă de 75.000,00 Euro, plus dobânzi aferente și 

alte costuri și comisioane precum și cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate și cheltuieli de 

judecată inclusiv cele legate de executare silită; contractul de garanție imobiliară autentificat sub nr.17 din 

04.01.2012, emis de NP Coman Mihai, pentru un împrumut în cuantum de 200.000 lei, plus orice alte obligații de 

plată aferente creditului acordat de Dumitru Nica Veronica; somația de plată nr.66/2012 emisă de B.E.J. 

Deaconescu Adrian, care ulterior a dobândit denumirea de SCPEJ Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius 

Ionuț, în favoarea creditoarei Zona Sport SRL, cu sediul în Cluj-Napoca; somația nr.23/2012, emisă de B.E.J. 

Deaconescu Adrian, ulterior a dobândit denumirea de SCPEJ Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, în 

favoarea creditoarei Viola SRL, cu sediul în com.Răzvad; somația nr.196/2012 emisă de B.E.J. Deaconescu 

Adrian, ulterior a dobândit denumirea de SCPEJ Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, în favoarea 

creditoarei Dumitru Nica Veronica; somația de plată nr.104/2012 emisă de B.E.J. Deaconescu Adrian, ulterior a 

dobândit denumirea de SCPEJ Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, în favoarea creditorului Dumitru  
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Nica Constantin; somația nr.76/2012 emisă de B.E.J. Zavera Carmen, în favoarea creditoarei Euroroad SRL; 

somația nr.75/2012 emisă de B.E.J. Zavera Carmen, în favoarea creditoarei Euroroad SRL și încheierea emisă în 

dosarul nr.700/2014 de S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, în favoarea creditoarei Royal 

Tudor SRL; adresă notare urmărire silită imobiliară în dosar de executare silită nr.695/2018, emisă de BEJ Tănase 

Dragoș Iulian, în favoarea creditorului Minciunescu Adrian Ionuț. 

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art.839 NCPC şi afişată la 

sediul S.C.P.E.J. Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ, la sediul Primăriei Mun.Târgoviște, la locul 

unde se află imobilul şi la sediul instanței de executare - Judecătoria Târgoviște, încheindu-se în acest sens 

procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execuţional. 

Potrivit art.839 alin.4 NCPC, publicaţia de vânzare în extras a fost făcută în ziar şi pe site-ul 

www.prod.executori.ro . 

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe executorului 

judecătoresc înaintea datei stabilită pentru vânzare. 

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la data, locul şi orele 

stabilite pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de 

cumpărare.  

Potrivit dispoziţiilor art.839 alin.1
 
lit. l  NCPC, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului 

judecătoresc, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei imobilului, garanție în 

sumă de 22.600,00 Euro - echivalent în lei, la cursul BNR din data plății. 
În conformitate cu dispoziţiile art.844 alin.2 NCPC, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe 

cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune, nu au obligaţia de a depune garanţia de participare. 

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini. 

 

 
            Condiții generale privind licitația: 
1. Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se 

vinde, conform art.843 alin.1 NCPC republicat (art.842 alin.1 NCPC-vechea numerotare). 
2. În cazul în care persoanele care vor să participe la licitație sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va avea obligația de a prezenta, în original, o 

procură specială autentică, conform art.843 alin.4 NCPC republicat (art.842 alin.4 NCPC-vechea numerotare). 

3. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpăra la licitație publică, persoanele prevăzute de dispozițiile art.1654 Cod civil. 
4. Persoanele interesate de cumpărarea acestui imobil sunt invitate să se prezinte la locul, data și ora fixate pentru vânzare și până la acel termen să prezinte 

în scris oferte de cumpărare. În conformitate cu disp.art.844 alin.1 NCPC republicat (art.843 alin.1 NCPC-vechea numerotare), persoanele care vor să 

cumpere imobilul la licitație sunt obligate să depună în contul de consemnări  RO43 CECE DB01 71RO  N000 0001 deschis la CEC Bank-Sucursala 
Târgoviște de S.C.P.E.J.Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, identificată cu CIF RO 19732589, o garanție reprezentând 10% din prețul de 

începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. 

Termenul - limită pentru depunerea la sediul S.C.P.E.J.Deaconescu Adrian și Deaconescu Marius Ionuț, a ofertei de cumpărare însoțite de dovada 
consemnării, respectiv recipisa C.E.C./O.P. în original, copie  B.I./C.I., iar în cazul persoanelor juiridice copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul 

Comerțului și de pe certificatul de înregistrare fiscală, 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, potrivit disp. art.844 alin.1 NCPC republicat (art.843 alin.1 NCPC-vechea numerotare). 
5. Creditorii  urmăritori sau intevenienți nu sunt obligați, dacă au rang util de preferință, să depună garanția prevăzută la  art.844 alin.1 NCPC republicat 

(art.843 alin.1 NCPC-vechea numerotare), decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță. 

6. Sunt dispensate de garanția prevăzută la art.844 alin.1 NCPC republicat (art.843 alin.1 NCPC-vechea numerotare), persoanele care împreună cu debitorul, 
au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părți sau sunt titularii unui drept de preemțiune, după caz. 

7.  Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse, conform art.843 alin.2 NCPC republicat (art.843 alin.1 NCPC-vechea numerotare). 

8.  Prețul de începere al licitației este prețul oferit, dacă acesta este mai mare sau egal cu prețul de vânzare stabilit pentru acest termen. 
9.  După adjudecarea imobilului, adjudecatarul este obligat să depună prețul integral în termen de 30 zile de la data vânzării, pe seama și la dispoziția 

executorului judecătoresc, conform art.849 alin.1 NCPC republicat (art.848 alin.1 NCPC-vechea numerotare), în contul indicat mai sus, iar dovada 

consemnării, respectiv recipisa C.E.C./O.P. în original, va fi depusă la sediul S.C.P.E.J.Deaconescu  Adrian și Deaconescu Marius Ionuț. Eliberarea actului 
de adjudecare se va face, conform art.853 NCPC republicat (art.852 NCPC-vechea numerotare), numai după plata integrală a prețului. 

10.  Creditorii urmăritori sau intevenienți nu pot să adjudece bunul oferit spre vânzare la un preț mai mic de 75% din cel la care a fost evaluat  imobilul, 

conform disp.art.843 alin.5 NCPC republicat (art.842 alin.5 NCPC-vechea numerotare). 
11. În cazul în care adjudecatarul nu depune prețul în termenul de 30 de zile, de la data vânzării, imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul 

adjudecatarului, la prețul de începere a licitației la care bunul a fost adjudecat, acesta fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și 

eventuale diferențe de preț, conform art.850 alin.1 NCPC republicat (art.849 alin.1 NCPC-vechea numerotare). Dacă la noul termen de licitație imobilul nu a 
fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului, conform art.850 alin.2 NCPC republicat (art.849 

alin.2 NCPC-vechea numerotare). 

12. În cazul în care imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitație sau servitute, întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă creanțele 
creditorilor urmăritori nu vor fi acoperite la prima licitație, se va proceda, în aceeași zi, la o nouă licitație pentru vânzarea imobilului liber de aceste drepturi. 

Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut la art.846 alin 6 și 7 NCPC republicat (art.845 alin.6 și 7 NCPC vechea numerotare), conform 

dispozițiilor art.839 alin.1 lit.h NCPC republicat (art.838 alin.1 lit.h NCPC-vechea numerotare). 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC, 

 
Red.I.C. 
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