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Catre,
PRIMARIA SINAIA
B-dul Carol 1 nr. 47, Sinaia, judeţul Prahova

Noi, Tanase Dragos Iulian, executor judecatoresc in circumscriptia Judecatoriei Ploiesti,
cu sediul in Ploiesti, str.Valeni, nr.1-3, b1.331-33K, ap.2, judetul Prahova, in conformitate cu
dispoziţiile art. 839 alin.3 si art.840 Cod proc. Civila, va transmitem publicatia de vanzare
nr.604/2/04.06.2020 emisa in dosarul executional nr.604/2019.

Totodata, va rugam sa procedati la afisarea publicatiei de vanzare nr.604/2/04.06.2020
emisa in dosarul executional nr. 604/2019, anexata prezentei.

Va multumim,
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Subsemnatul, Tanase Dragos lulian, executor judecatoresc m circumscrip ~ $uP
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Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str.Valeni, nr.1-3, b1.331-33K, ap.2, jud. Prahova. t }* 1
În conformitate cu dispozitiilor art.838 alin. 1Noul Cod proc. civ., aducem la cun --'~ eru & ~
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că, în ziua de 25.06.2020, orele 11.30, va avea loc la sediul Biroul executorului judecăt '" ,~ e
Dragos lulian din Ploiesti, strada Valeni, nr.1-3, b1.331-33K, ap.2, judeţul Prahova, vânzarea la icitaţie
publică a imobilului situat in Sinaia, str. Muncii nr.8, judetul Prahova, compus din teren in suprafata
de 482 mp, avand numar cadastral 20945, impreuna cu constructia CI - cladire de locuit, formata din
demisol in suprafata construita de 60,23 mp si suprafata utila de 37,74 mp format din boxa, centrala
termica, hol si crama; parter in suprafata construita de 116,90 mp si suprafata utila de 99,64 mp format
din bucatarie, WC, hol, dormitor, baie, sas, hol+casa scarii, living, vestibul si terasa; mansarda in
suprafata construita de 66,78 mp si suprafata utila de 53,10 mp formata din baie, hol + casa scarii si
3 camere, din avand numar cadastra120945 - CI, inscrise in Cartea funciara nr.20945 a localitatii Sinaia,
proprietatea debitoarei VOICULESCU Diana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Mora Grigore nr. 36,
Sector 1, conform Sentintei Civile nr.839 din data de 07.06.2017 emisa de Tribunalul Bucuresti, Sectia
a IV-a Civila in dosarul nr.10438/3/2015, notata in cartea funciara a imobilului urmarit, in calitate de
garant avalist al OGLINDA PRESS S.R.L., CUI 8450612, cu sediul in Bucuresti, Bld. Preciziei nr.3P,
lot nr.1, C2 - cladire administrativa, sector 6, la cererea BRD-GSG S.A., CIF: 361579, J40/60811991,
cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, reprezentata conventional prin Avocat
Marian-Adrian Badescu, conform titlului executoriu constand in Bilet la ordin seria BRDE3AH 0448895
emis la data de 29.09.2011, de OGLINDA PRESS S.R.L., in valoare de 5.012.774,05 EUR, avalizat de
Voiculescu Diana, cu scadenta la data de 25.04.2013, refuzat la plata si Sentinta civila nr. 839 din data
de 07.06.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.10438/3/2015.

Imobilul urmărit este grevat de urmatoarele sarcini: -Act Administrativ nr. 604/2019, din data
de 23.09.2019 emis deBEJTANASE DRAGOS IULlAN; HotarareJudecatoreascanr. 16332/299/2019,
din data de 06.06.2019 emisa de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti; Hotarare Judecatoreasca nr.
16332/299/2019, din data de 27.06.2019 emisa de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti; Hotarare
Judecatoreasca nr. 16332/299/2019, din data de 13.06.2019 emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
prin care se noteaza urmarirea silita imobilira in dosarul de executare nr.604/2019 pentru recuperarea
sumei de 4.243.432,02 Euro, reprezentand debit si suma de 246.254,25 Lei reprezentand cheltuieli de
executare silita in favoarea creditoarei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, la cererea
Executorului Judecatoresc Tanase Dragos Iulian.

Imobilul urmarit a fost evaluat la suma de 775.300 lei conform raportului de expertiză
întocmit de Seval S.R.L., expert judiciar, autorizat ANEVAR Beldeanu Calin Laurian, cu sediul in
Strada Veni amin Costache, nr. 43, Ploieşti, Judetul Prahova, raportul fiind depus la dosarul executional.
Ca urmare a faptului ca la licitatia publica organizata la data de 03.06.2020, bunul imobil urmarit nu a
fost adjudecat, in conformitate cu art. 846 alin.8 Cod procedura civila, s-a procedat la diminuarea cu
25% a pretului de evaluare, in atare conditii pretul de pornire a licitatiei este stabilit la suma de
581.475 lei. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen bunul imobil
va fi vandut la cel mai mare pret oferit dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii.
Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire a acestei
licitatii.

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR.604/2
Emisa la data de 04.06.2020



Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-I anunţe pe executorul
judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare
dupa aceea.

Invităm persoanele care doresc sa liciteze sa se prezinte la termenul de vanzare, locul fixat şi ora
stabilită având asupra lor actele de identitate si pana la acest termen sa prezinte executoruluijudecatoresc
ofertele de cumparare. Termenul-limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţite de dovada
consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu
pretul de incepere a licitatie, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitatiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna
la Libra Bank SA Sucursala Ploiesti - Cod Iban R019 BREL 0002 0006 6291 0101, pe seama si la
dispozitia Biroului executorului judecatoresc Tanase Dragos Iulian, cod fiscal 30037575 - dosar de
executare 604/2019, o garanţie reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, anexand dovada
consemnarii la oferta prezentata.

Creditorii urmăritori sau intervenienţi, dacă au rand util de preferinţă, nu sunt obligati la plata
garanţiei de 10% decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferenta dintre valoarea garanţiei şi propria
creanţă.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Noului Cod de procedură
civilă şi afişată la data de 04.06.2020.


