
 

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București 

Birou Executor Judecătoresc Duruian Ionel 

București, Calea Moșilor, nr.288, bl.32, sc.3, et.1, ap.73, sector 2 

Tel/Fax: 031.422.85.57 - Tel. mob.: 0732.458.394 

e-mail: secretariat@bejdi.ro - web: www.bejdi.ro 

C.I.F:  RO 30052800 
 

 

Page 1 of 2 

 

Dosar executare nr.524/DE/2018 

Publicaţie de vânzare imobiliară  

nr.524/DE/2018 din data de 21.09.2021 

 

Având in vedere cererea de executare silita inaintata de creditorul UNICOM HOLDING SA, cu sediul 

in Voluntari, bd. Pipera nr.1-IA, et.6, corp A, judetul Ilfov, împotriva debitorului MISIR MARIAN VICTORAȘ 

cu domiciliul in Mun.Bucuresti, Str.Gura Ialomitei nr.7, bl.8, sc.2, et.4, ap.64, sector 3, titlul executoriu – BILET 

LA ORDIN seria BREL3AA nr.0433397, încheierea din data de 08.11.2018 pronuntata de Judecatoria 

Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr.24596/301/2018, prin care  s-a încuviinţat executarea silită,  

Vazand si: 

- cererea creditorului ART PETROL SERVICE SRLcu sediul în București, Calea Floreasca nr. 194, 

et. 5, sector 1, ca urmare a conexarii dosarului nr.1410/2018 inregistrat pe rolul SCPEJ Dobra si 

Caliman; 

- cererea creditorului intervenient BRD-GROPUE SOCIETE GENERALE cu sediul in Bucuresti, 

Bdul. Ion Mihalache, Nr. 1-7, Sector 1, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Cladirea City 

Offices, Sos Oltenitei, nr. 2, etaj 5, sala 5.48, sector 4, cerere incuviintata prin incheierea de 

incuviintare a executarii silite din data de de 28.04.2021 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 

Bucuresti in dosarul nr. 8835/301/2021; 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ. republicat, aducem la cunoştinţa generală 

că, în data de de 14.10.2021, ora 11:00, va avea loc la sediul Biroului executorului judecătoresc Duruian 

Ionel din București, Calea Moșilor, nr.288, bl.32, sc.3, et.1, ap.73, sector 2, vânzarea la licitaţie publică a 

imobilului inscris in Cartea funciara nr.220782-C1-U76 (nr. CF vechi 45652) a localitatii Bucuresti, Sector 

3, avand nr. cadastral 220782-C1-U76 (Nr. cadastral vechi:387/64), situat in Loc. Bucuresti Sectorul 3, 

str. Gura Ialomitei, nr.7, bl.8, sc.2, et.4, ap.64, sector 3, compus din 3 (trei) camere, dependinţe şi două 

balcoane; cota indiviză de 0,88% din părţile si dependinţele comune; în măsurători suprafaţa totală este 

de 75,11 mp; teren în folosinţă (cota indiviză), la preţul de 273.000 lei si reprezinta 75% din pretul de 

pornire al primei licitatii. 

Valoarea de piata a imobilului urmarit a fost stabilita prin incheierea nr.524/DE/2018 din data de 

20.08.2019, la suma de 364.000 lei, conform raportului de expertiză întocmit de expertul judiciar Oprea Adrian 

Florin. 

Imobilul urmărit se vinde liber de sarcini. 

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 839 C. pr. civ. 

republicat şi  va fi  afisata conform art. 839  alin. 3  C. pr. civ. republicat. 

De asemenea, în condiţiile art.839 alin 4 C.pr.civ. republicat, publicitatea vânzării imobiliare se va 

efectua şi prin intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ţinut 

de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum si prin publicarea in extras, intr-un ziar 

national/local, dupa caz. 

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

judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. 

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită 

pentru vânzare şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.  

Potrivit dispoziţiilor art. 844 C. pr. civ. republicat, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia 

executorului judecătoresc Duruian Ionel (C.I.F:  RO 30052800), in contul cu cod IBAN nr.RO59 BREL 0002 

0006 3010 0101, deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Mosilor, o garanţie de participare de 10% din preţul 

de pornire a licitaţiei. 

Dovada consemnării, respectiv recipisa de consemnare, va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde 
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preţul oferit şi condiţiile de plată si se va depune in original la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Duruian 

Ionel in timpul programului de lucru cu publicul intre orele 09.00-15.00, cel tarziu in ziua premergătoare 

licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse 

inclusiv în ziua licitaţiei.  

Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau prin mandatar 

desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand 

asupra lor cartea de identitate, procura autentica in original, daca este cazul.  

În cazul persoanelor juridice acestea mai trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare (in copie 

conformă cu originalul), certificat constatator valabil emis de registrul comertului, decizia asociatului unic sau 

hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor (original) şi dovada mandatului acordat persoanei care 

este împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie (original), cu arătarea limitelor mandatului.  

Nedepunerea tuturor înscrisurilor menţionate mai sus (nu se acceptă întocmirea acestora la sediul 

biroului executorului judecătoresc) anterior începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a 

participa la licitaţie. 

La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu 

se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel 

mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face 

chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 3 C. pr. civ. republicat, creditorii urmăritori, intervenienţii, 

coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de 

participare. 

Prezenta publicatie de vanzare va fi comunicata si afisata potrivit prevederilor art.839, art. 840 C.pr.civ. 

republicat. 

  

   Executor judecătoresc, 

           Duruian Ionel  
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