
 
 

CONFIDENTIAL! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor art. 43 din Legea 188/2000, a Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și a Legii nr. 
190/2018. Informațiile din acest act au caracter privat, confidențial și juridic, sunt destinate spre a fi comunicate doar adresantului, 

si nu pot fi date publicității sau folosite în alt scop decât cel solicitat 

Dosar executional nr. 327/2014 din: 18.10.2021 
 

 
PUBLICATIE DE VÂNZARE 

TEREACǍ CORNEL TOMA, executor judecãtoresc in circumscriptia Judecatoriei Brasov, în temeiul art. 838 C.proc.civ. am întocmit si afisat 

urmãtoarea publicatie de vânzare: 
 Executarea silita s-a pornit in baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit imobiliar nr. 0576148/27.03.2008, contract de ipoteca 

nr. 0576148/27.03.2008 aut. sub nr. 542/27.03.2008 la B.N.P. Burlan Radu Catalin, contract de facilitate de credit nr. 0576534/27.03.2008, modificat 

si completat prin actele aditionale nr. 1/27.05.2010 si 2/30.03.2012, contract de garantie imobiliara nr. 0576534/27.03.2008 aut. sub nr. 

543/27.03.2008 la B.N.P. Burlan Radu Catalin, contract de ipoteca din 03.06.2010 aut. sub nr. 441/03.06.2010 la B.N.P. Hermeneanu Adriana 

Daniela, contract de garantie mobiliara 0576534/385/27.03.2008, contract de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/0576534 din 27.05.2010 - conturi, 

contract de garantie reala mobiliara nr. GRM/2/0576534 din 27.05.2010 - venituri, contract de garantie reala mobiliara nr. CIM/1/0576534 din 

30.03.2012 - conturi, contract de garantie reala mobiliara nr. CIM/2/0576534 din 30.03.2012 - venituri si decizia de impunere pentru anul 2019, 

somatia si titlul executoriu ambele emise Primaria Mun. Sacele, la data de 27.08.2019 prin care debitorii PREUNCA Gavril si PREUNCA Cristina 

Daniela ambii cu domiciliul in Brasov - 500063, Str. De Mijloc, nr. 93, ap. 4, Judetul Brasov datoreazã  sumele de  147.879,04 EUR  (la cursul BNR din ziua 

platii) si 17.645,57 lei, debit si cheltuieli de executare silita creditorilor ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul in Bucuresti - 010566, Calea Dorobanti, nr. 

237B, Sector 1 si MUNICIPIUL SACELE, prin primar cu sediul in Sacele - 505600, Str. Piata Libertatii, nr. 17, Judetul Brasov. 

 Întrucât s-a emis somatia în conformitate cu art. 820 alin. 1 raportat la art. 667 C.proc.civ. luându-se mãsura notarii urmaririi imobiliare la Oficiul de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara, asa cum rezultã din lucrãrile dosarului executional si având în vedere cã debitorul nu a plãtit creditorului creanta datoratã 

în termenul fixat în somatie si prevãzut de lege, prin prezenta se aduce la cunostintã publicã, cã în ziua de 17.11.2021 ora 10:30 va avea loc la Biroul 

Executorului Judecãtoresc Tereacă Cornel Toma din Brasov, B-dul Iuliu Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, judetul Brasov, licitatia publicã, prin care se scoate 

la vânzare imobilul proprietatea PREUNCA Gavril si PREUNCA Cristina Daniela situat în Brasov, Str. Doctor Vasile Saftu Protopop, nr. 69, Judetul 

Brasov, inscris in CF nr. 113209, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 17961, nr. TOP: 3562/1, nr. cadastral C1, top 3562/1, compus din: 

casa de piatra cu 3 camere, bucatarie, baie, camara, 2 antreuri + teren in suprafata de 126 mp  

 Pretul de pornire al licitatiei conform art. 845 alin. 8) C.proc.civ. este de  69.750,00 EUR ( echivalent lei la cursul BNR din data tinerii licitatiei ) 

a fost stabilit prin evaluarea întocmită de expert TODOR Tiberiu si reprezinta 75% din pretul de pornire al primei licitatii. 

 Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 (doi) licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, 
dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii.  Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la 
care incepe licitatia. 
 În conformitate cu dispozitiile art. 838 lit. h) C.proc.civ. imobilul are urmãtoarele sarcini - 26775/28.03.2008 Contract de garantie imobiliara 
nr.543/2008.Intabulare, drept  de Ipoteca , valoare 102.000/eur+dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare si se noteaza  interdictia de 
instrainare si grevare ALPHA BANK ROMANIA SA . 26790/28.03.2008 Contract de garantie imobiliara  nr.542/2008. Intabulare, drept de ipoteca , 
valoare 33.606,00 euro+ dobanzi, dobanzi majorate, costuri si spezele aferente  si se noteaza interdictia de instrainare si grevare ALPHA BANK 
ROMANIA SA -SUCURSALA BRASOV;46168/04.06.2010 Act notarial nr.441 din 03.06.2010 emis de BNP Hermeneanu Adriana. Intabulare drept de 
ipoteca , valoare 1.418,79 euro si interdictie de instrainare si grevare plus dobanzi majorate, costuri si speze bancare precum si orice alte sume  
datorate- ALPHA BANK ROMANIA SA  prin Sucursala Brasov; 16218/23.02.2011 somatia dos.ex.1133/2010/20.07.2011 emis de BEJ DINCA & 
CORSATE ; se noteaza somatia in vederea inceperii executarii silite imobiliare pt recuperarea  sumei de 55.662,79 lei debit + 6.463,69 cheltuieli de 
executare - SC RALFI IN SA cu sediul in Bucuresti; 105506/21.11.2013 inscris sub semnatura privata  dos.ex.265/2013 din 18.11.2013 emis de  BEJ 
TEREACA TOMA CORNEL , incheiere din data de 02.04.2013 judecatoroa Brasov dos inst.8839/197/2013; se noteaza urmarirea  silita imobiliara la 
cereea creditoarei BANCA ROMANEASCA  pentru recuperarea creantei in suma  de 44.109,85 lei si accesoriile acesteia inclusiv  a cheltuielilor de 
executare; 16822/19.02.2014 Somatie emisa in dos ex.542/2013 din 17.02.2014 emis de BEJ Tereaca Toma Cornel, incheiere din data de 12.09.2013 
din dosar  instanta 2281/19/2013; se noteaza  urmarirea silita  pentru recuperarea sumei de 60.000 lei si accesoriile acesteia inclusiv cheltuielile de 
executare, la cererea creditoarei SC DIESEL BUSINESS GROUP SRL cu sediul in Constanta; 22807/06.03.2014 Somatie  emisa in dos ex.426/2013 
din 04.03.2014 emisa de BEJ TEREACA TOMA CORNEL, incheiere din data de 09.07.2013 din dosar instanta  16840/197/2013; se noteaza  
urmarirea silita  pentru recuperarea sumei de 60.829,80 lei si accesoriile acesteia inclusiv  cheltuielile de executare la cererea creditoarei SC 
CREDITOIL SRL  cu sediul in Bucuresti ; 78178/12.08.2014 notarea urmaririi silite imobiliare cu privire la prezenta executare; 69571/23.05.2018 
inscris usb semnatura privata - nr. dosar ex. 852/2013 emis de BEJ Darstar Catalin, se noteaza urmarirea silita asupra imobilului la cererea 
creditoarei ERB RETAIL SERVICES IFN SA, pentru recuperarea sumei de 8.964,04 lei si accesoriile acesteia (datorate de Preunca Gavril) - iar toti 
cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sã-l anunte executorului judecãtoresc, înainte de data stabilitã pentru vânzare, in termenele si 
sub sanctiunile prevazute de lege. 
 Prezenta publicatie de vânzare a fost afisatã în locurile prevãzute de dispozitiile art. 838 alin. 3) C.proc.civ. 
 Toti cei care vor sa cumpere imobilul sunt invitati sa se prezinte, la data de17.11.2021 la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Tereacă 
Cornel Toma din Brasov, B-dul Iuliu Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, judetulBrasov, iar pana la acest termen pot prezenta oferte de cumparare. 
         În conformitate cu art. 838 lit. l) C. proc. civ., ofertantii au obligatia sã depunã pânã la termenul de vânzare o garantie reprezentand 10% din pretul de 
pornire al licitatiei. Garantia se poate depune in contul de consemnari nr. RO84 BREL 0002 0002 9549 0100 (cont in lei) deschis la Libra Internet Bank - 
Sucursala Brasov, la dispozitia Biroului Executorului Judecatoresc Tereacă Cornel Toma - CIF RO20355253.   

 
 EXECUTOR JUDECÃTORESC, 

TEREACĂ CORNEL TOMA 
 
 


