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Dosar de executare nr.: 668/2012
Data: 21.11.2022

PUBLICATIE     DE     VÂNZARE     IMOBILIARĂ

Noi, Biroul Executorului |udecătoresc PETRE CRISTIAN, cu sediul în Bucureşti -050136, Str. Vânători, nr. 5-
7-9-11,   ap.   03,   Sector   5,   prin   Petre   Cristian,   executor  judecătoresc   numit   prin   ordinul   ministrului   justiţiei   în
circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti,

În temeiul titlurilor executorii -Contract de credit bancar nr. 27 din data de 25.02.2008 completat prin
Actul Aditional nr.  1/06.01.2010 si Actul Aditional nr.  2/06.01.2010,  prin care cJcb!tori.i. CUCLEA FLORENTINA si
CUCLEA lulius Costinel, ambii cu domiciliul în Bucureşti, Str. Măicăneşti nr.39B, sector 1, au fost obligaţi la plata sumei
de 251.666,91  EURO  (echivalentul a  1.202.162,47  lei)  reprezentand debit,  conform titlului executoriu  menţionat
maj sus, ]a care se adaugă suma de 26.665,30 Iei reprezentând  onorariu si  che]tuieli de executare conform procesului
verbal  de  stabilire  cheltuieli  suplimentare  din  data  de  18.05.2020,  către  credJtoarea  KRUK  ROMANIA  S.R.L.,  CIF:
R021114156,  J40/3301/2007„  cu  sediul  in  Bucuresti,  Splaiul  Unirii,  nr.  165,  cladirea TN  0ffices  2,  subsol,  parter si
etajele 7, 8, 9, Sector 3, prin reprezentant conventional Gantoi, Furculita & Asociatii SPARL cu adresa pentru comunicare
actelor de procedura in Targoviste, B-dul lndependentei nr. 2C, Judetul Dambovita.

În conformitate  cu dispoziţiile art. 500 şi următoarele  Cod de  Procedură Civilă, aducem la cunoştinţă generală
că, în data de  15.12.2022, orele  15:00, va avea loc la sediul  B.E.J. Petre Cristian din  Bucureşti, Str. Vanatori, nr. 5-7-9-
11, ap. 03, Sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti] Str. Măicăneşti nr.39B. sector 1, nr.
cadastral  230471,  înscris  în  Cartea  Funciară  sub  nr.  230471  a  Municipiului  Bucureşti  -  Sector  1,  compus  din  teren
intravilan în suprafaţă de 290 mp (din acte)  şi constructie Cl cu suprafaţa construita la sol de 108 mp si constructie C2
cu  suprafata  construita  la  sol  de  14  mp,  proprietatea  debi'ft)crrci.  CUCLEA  FLORENTINA,  căsătorită  cu  debitorul
CUCLEA  lulius  Costinel.  Preţul  imobilului  a  fost  stabilit  la  suma  de  580.704  lei  (echivalentul  a  120.000  euro
conform  cursului  BNR  din  data  de  18.05.2020),  conform  raportului  de  expertiză  întocmit  de  Expert  Evaluator
ANEVAR Breazu Eugen, Ia data de 04.09.2013.

Imobilul urmărit are următoarele sarcini:

-      KRUK ROMANIA S.R.L.în baza Actului Notarial nr. 3939 din data de l9.12.2017 emis de Ene claudiu înregistrat
în extrasul de carte funciară la data de 11.01.2018;

-      DIACONU SERGIU, în baza somaţiei nr. 2476/21.12.2012 emisă de B.E.). Ulman Bogdan;
-      KRUK ROMANIA S.R.L., în baza somaţiei nr. 668/09.10.2012 emisă de B.E.j. Petre cristian;

Licitaţia va începe de la suma de 435.528 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat bunul
imobil.

Bun în executare Teren + construcţie
Preţ 435.528 lei
Adresă Bucureşti, Str. Măicăneşti nr.39B, sector 1
Descriere Teren  intravilan  (290  mp)  şi  constructie  Cl  si  C2  cu

regim de înăltime P rl22 mpl
Dată licitaţie 15.12.2022, orele 15:00

Toţi  cei  care  pretind  vreun  drept  sau  privilegiu  asupra  imobilului  să  anunţe  pretentiile  lor  Înainte  de  data
stabilită pentru vânzare.

Licitatorii sunt invitaţi să se  prezi.nte  la  locul,  data şi ora stabilită  pentru vânzare,  având asupra  lor cartea de
identitate  şi  până  la  această  dată  să  prezinte  oferte  de  cumpărare.  Până  la  termenul  vânzării,  licitatorii  sunt
obligaţi  să  depună,  in  contul  unic  de  consemnari  nr.  R002  BREL  0002  0002  6027  0100,  deschis  la  LIBRA
BANK, aparţinând  B.E.J.  PETRE CRISTIAN, având  C.l.F. -19400229,  pâna la termenul stabilit pentru vânzare o
cauţiune de 43.552,80 lei, reprezentând  10°/o din preţul de incepere al licitatiei.

După  adjudecarea  bunului,  adj.udecatarul  este  obligat să  depună  restul  de  preţ În  contul  indicat  mai  sus  pe
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seama şi  la dispoziţia  B.E.J.  Petre Cristian,  la cererea adjudecatarului Într-un temen de maxim 30 de zile.
Aducem   la   cunoştinţă   părţilor   interesate   să   participe   la   licitaţie   dispoziţiile   art.   506   şi   art.   513   Cod   de

Procedură  Civilă,  cu  prMre  la obligaţiHe ce  le revin.
Prezenta   publicaţie   va   fi   afişată   În   confomitate   cu   art.   504   alin.   (3)   Cod   de   Procedură   Civilă,   fiind

comunicată/afişată după cum urmează:
1.    CUCLEA FLORENTINA si CUCLEA  lulius Costinel -Bucureşf/.,  Sfr.  Mă/.căneşf/. r}r,39B,  seofor 7;
2.    V:F"KF`OMA\NIA S.F`.L. -Targoviste,  B-dul lndependentei nr.  2C, Judetul Dambovita
3.    Primăria Sectorul 1  Bucuresti -Bucureşf/.,  B-du/.  BanLt/ Manfa nr.  9,  secfor 7;
4.    Judecătoria Sectorului 1  Bucuresti -Bucureşfr.,  Sfr,  Dant.e/opo/ Gheouhe nr.2-4, secfor4;
5.     Locul situării  imobilului -BucLieşff.,  Sfr.  Măf.căneşf/' r)r.39B,  secfor 7;
6.     Locul  licitaţiei -BL/cL/mşf/.,  Sfr.  Vanafon.,  nr.  5-7-9-77,  ap.  03,  seofor 5;
7.    B.E.J. Ulman Bogdan -Bucureşti,  Piaţa Alba lulia nr.6,  bl.15, sc.2, ap.32, sector 3;
8.    Registrul de Publicitate a Vanzarii de Bunuri supuse executarii silite -  https://www.uneir.ro/
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