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Dosar executare nr. 836/2012    
   
     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 836/24 OCTOMBRIE 2012 
 

Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & DOBRA, executori 
judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de 
indentificare din antet şi cu adresa de corespondenţă la punctul de lucru, 

Potrivit dispoziţiilor art. 504 din Codul de Procedură Civilă, aducem la 
cunoştinţă generală că în ziua de 27 NOIEMBRIE 2012, ora 12,00, va avea loc 
la punctul de lucru al Societăţii Civile Profesinale De Executori Judecătoreşti 
Dobra, Coşoreanu & Dobra, în Bucureşti, str. Anton Pann nr. 2, ap. 3, parter, 
sector 3, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea 
debitorului ipotecar COLUMBEANU ADRIAN – IRINEL, CNP: 
1570527400341, cu domiciliul în Bucureşti, str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6, 
sector 1, cu domicliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet 
Avocat Modan Janette Raluca, din Bucureşti, B-dul Rm. Sărat nr. 6, bl. 21B, sc. 
A, et. 7, ap. 43, sector 3: 

1 – teren extravilan în suprafaţă de 4.893 mp (din măsurători cadastrale 
4.817,10 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/204, identificat cu număr cadastral 841, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2132 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 155 ml, 
Eftimie Elena, la S – pe 163 ml, Constantin Anica, la E – pe 30,43 ml, De 
304/200 şi la V – pe 30,43 ml, H.C. 305, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 588/18.04.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 125.163 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

2 - teren extravilan în suprafaţă de 5.100 mp (din măsurători cadastrale 
5.116,24 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/40, identificat cu număr cadastral 809, întabulat în Cartea Funciară nr. 
50010 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 2119) a loc. Ciolpani, 
cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 15,94 ml, De 304/75, la S – pe 
15,94 ml, pădure 291, la E – pe 320 ml, Florea Eleonora şi la V – pe 320 ml, 
De 304/76, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform 
contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
1089/02.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei 
de 108.384,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

3- teren extravilan în suprafaţă de 8.576 mp (din măsurători cadastrale 
8.569,87 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/201, identificat cu număr cadastral 852, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2129 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 155,9 ml 
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+ 109,28 ml, De 304/200, la S – pe 192,68 ml, Cristea Niculina, la E – De 
304/150 (unghi închis) şi la V – pe 131,84 ml, Canal Desecare, proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 2336/05.12.2003 la BNP Dumitru 
Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei de 232.206 lei, reprezentând 
75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză 
tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ 
TEODOR; 

4- teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp (din măsurători cadastrale 
9.998,98 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/41, identificat cu număr cadastral 639, întabulat în Cartea Funciară nr. 
344 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 30,5 ml, De 
304/125, la S – pe 31 ml, pădure, la E – pe 330 ml, Ioniţă I. şi la V – pe 326 ml, 
Badea G., proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform 
contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
421/25.03.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei 
de 212.408,25 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

 5- teren extravilan în suprafaţă de 5.210 mp (din măsurători cadastrale 
5.211,73 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/3, identificat cu număr cadastral 629, întabulat în Cartea Funciară nr. 
270 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 234,68 ml, 
Mihai Teodora, la S – pe 234,68 ml, Mihai Păun, la E – pe 22,20 ml, De 304/50 
şi la V – pe 22,20 ml, De 304/100, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 26/14.01.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere 
al licitaţiei de 140.934 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

6- teren extravilan în suprafaţă de 4.687 mp (din măsurători cadastrale 
4.687,78 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/126, identificat cu număr cadastral 632, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 341 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 65 ml, 
Micu Dumitru, la S – pe 65 ml, Sanda Tudor, la E – pe 72,10 ml, Arabil 
304/5127 şi la V – pe 72,10 ml, De 304/143, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 373/18.03.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 140.934 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

7- teren extravilan în suprafaţă de 2.900 mp (din măsurători 
cadastrale2.917,75 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, 
parcela 304/132, identificat cu număr cadastral 650, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 367 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – 
pădure, la S – pe 22,92 ml, De 304/151, la E – pe 102 ml, De 304/150 şi la V – 
pe 151 ml, Popa Dumitru, Păun Ioana, Ilie Maria, Apostol Floarea, proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 347/12.03.2003 la BNP Dumitru 
Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei de 54.696 lei, reprezentând 75% 
din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

8- teren extravilan în suprafaţă de 3.300 mp (din măsurători cadastrale 
3.302,60 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
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304/39, identificat cu număr cadastral 654, întabulat în Cartea Funciară nr. 
373 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – Iordache Vasile, 
la S – unghi închis, la E – De 304/155 şi la V – De 304/151, proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 490/03.04.2003 la BNP Dumitru 
Diaconescu -  preţul de începere al licitaţiei de 57.380,25 lei, reprezentând 
75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză 
tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ 
TEODOR; 

9- teren extravilan în suprafaţă de 3.515 mp (din măsurători cadastrale 
3.516,37 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/27, identificat cu număr cadastral 630, întabulat în Cartea Funciară nr. 
339 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 205 ml, 
A304/26, la S – pe 205 ml, Canal desecare, la E – pe 17,15 ml, De 304/25 şi la 
V – pe 17,15 ml, Sanda T, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 28/14.01.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei 
de 89.929,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

10- teren extravilan în suprafaţă de 5.777 mp (din măsurători cadastrale 
5.788,12 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/133, identificat cu număr cadastral 651, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 366 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 31,40 ml, 
pădure (De 303), la S – pe 31,40 ml, De 304/150, la E – pe 184 ml, Popa Maria 
şi la V – pe 184 ml, Popa Dumitru, Păun Ioana, Ilie Maria, Apostol Floarea, 
proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului 
de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 405/21.03.2003 la BNP 
Dumitru Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei de 108.720,75 lei, 
reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului 
de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU 
PATRĂNCUŞ TEODOR; 

11- teren extravilan în suprafaţă de 8.200 mp (din măsurători cadastrale 
8.201,60 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/214, identificat cu număr cadastral 709, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2121 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 47 ml, De 
303, la S – pe 47 ml, De 304/153, la E – pe 172,8 ml, Popa Silviu şi la V – pe 
190 ml, Căluţă Niculina, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 875/02.06.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al 
licitaţiei de 142.276,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

12- teren extravilan în suprafaţă de 2.930 mp (din măsurători cadastrale 
2.931,03 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/43, identificat cu număr cadastral 661, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2134 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 65 ml, canal 
desecare, la S – pe 55 ml, Sanda Valeriu, la E – pe 53,25 ml, arabil 304 şi la V 
– pe 53,25 ml, De 304/150, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 764/20.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al 
licitaţiei de 88.251,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 



 Page 4 of 15 

13- teren extravilan în suprafaţă de 4.000 mp (din măsurători cadastrale 
4.002,254 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/76, identificat cu număr cadastral 745, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2145 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 300 ml, 
Iordache I. Constantin, la S – pe 300 ml, Ilie Rada, la E – pe 13,38 ml, De 
306/77 şi la V – pe 13,38 ml, De 306/78, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 136/05.02.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 82.211,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

14- teren extravilan în suprafaţă de 6.000 mp (din măsurători cadastrale 
6.002,73 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/79, identificat cu număr cadastral 744, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2151 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 300 ml, 
A306/80, la S – pe 300 ml, Iordache Radu, la E – pe 20 ml, De 306/77 şi la V – 
pe 20 ml, De 306/78, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
136/05.02.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei 
de 123.149,25 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

15- teren extravilan în suprafaţă de 2.500 mp (din măsurători cadastrale 
2.500,464 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/43, identificat cu număr cadastral 787, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2100 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 200 ml, 
Pandele E, la S – pe 200 ml, Stan Ion, la E – pe 12,50 ml, De 306/59 şi la V – 
pe 12,50 ml, De 306/58, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 1183/15.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 80.198,25 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

16- teren extravilan în suprafaţă de 5.531 mp (din măsurători cadastrale 
5.531,96 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/125, identificat cu număr cadastral 688, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2141 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – De 304/53, 
la S – pădurea Snagov, la E – pădurea Snagov şi la V – pe Costache D. 
Constantin, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform 
contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
696/12.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 104.358,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

17- teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp (din măsurători 
cadastrale 10.001,35 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 
30, parcela 304/153, identificat cu număr cadastral 851, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 2112 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 
38,42 ml, DE 304/175, la S – pe 40,7 ml, De 304/42, la E – pe 259,2 ml, Ioniţă 
Georgeta şi la V – pe 249,93 ml, Avram Dumitra, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 2505/23.12.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 180.194,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
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la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

18- teren extravilan în suprafaţă de 5.600 mp (din măsurători cadastrale 
5.600,96 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/28, identificat cu număr cadastral 863, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2128 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 195,50  ml, 
Hc 305, la S – pe 200,50 ml, Gheorghe Nicolae, la E – pe 25,25 ml, De 
304/400 şi la V – pe 25,25 ml Sanda Vasile, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 20/13.01.2004  la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 168.450 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

19- teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp (din măsurători cadastrale 
5.002,40 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/24, identificat cu număr cadastral 902, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2109 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – Dumitru Ilie, la 
S – Ghiţă Tinca, la E – De 150 şi la V – Sanda T şi Micul L., proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 337/25.02.2004 la BNP Dumitru 
Diaconescu - preţul de începere al licitaţiei de 127.847,25 lei, reprezentând 
75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză 
tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ 
TEODOR; 

20- teren extravilan în suprafaţă de 3.850 mp (din măsurători cadastrale 
3.854,18 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/57, identificat cu număr cadastral 790, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2099 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 14,96 ml, De 
304/153, la S – pe 17,95 ml, De 304/153 (pădurea Snagov), la E – pe 251,25 
ml, Constantin A. şi la V – pe 259,6 ml, Necula M., proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 951/12.06.2003 la BNP Dumitru Diaconescu -  
preţul de începere al licitaţiei de 69.460,50 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

21- teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp (din măsurători cadastrale 
4.996,465 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/19, identificat cu număr cadastral 743, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2155 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 294,75 ml, 
Andrei Păun, la S – pe 290,83 ml, Ioniţă Lazăr, la E – pe 17,07 ml, DE 306/52 
(De 306/78) şi la V – pe 17,42 ml, DE 306 (De 306/77), proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 882/03.06.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - 
preţul de începere al licitaţiei de 102.680,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

22- teren extravilan în suprafaţă de 3.240 mp (din măsurători cadastrale 
3.240,978 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/18, identificat cu număr cadastral 742, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2149 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 297,21 ml, 
Paraschiv Stelian, la S – pe 294,75 ml, Niţă Constantin, la E – pe 10,95 ml, De 
306/52 (De 306/78) şi la V – pe 11,18 ml, De 306, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 844/29.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- 
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preţul de începere al licitaţiei de 66.440,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

23- teren extravilan în suprafaţă de 3.100 mp (din măsurători cadastrale 
3.100,158 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/15, identificat cu număr cadastral 741, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2150 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 306 ml, Ilie 
Rada, la S – pe 306 ml, Paraschiv Aurelia, la E – pe 10,13 ml, De 304/50 şi la 
V – pe 10,13 ml, De 304/100, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 121/03.02.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al 
licitaţiei de 63.756 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

24- teren extravilan în suprafaţă de 8.000 mp (din măsurători cadastrale 
8.000,21 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 2, parcela 
15/53, identificat cu număr cadastral 918, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2123 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 439 ml, 
A15/53/2, la S – pe 436 ml, Enescu M., la E – pe 18,5 ml, De 15/100 şi la V – 
pe 18,3 ml, DN 96, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
250/12.02.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 328.510,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

25- teren extravilan în suprafaţă de 5.500 mp (din măsurători cadastrale 
5.501,18 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 2, parcela 
15/14/2, identificat cu număr cadastral 911, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2104 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 226 ml, 
Peteanu Vasile, la S – pe 233,78 ml, Adam Mihail, la E – pe 23,91 ml, DE 
15/150 şi la V – pe 23,91 ml, DE 15/100, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 268/16.02.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 204.690 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

26- teren extravilan în suprafaţă de 12.140 mp (din măsurători 
cadastrale 12.140,13 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 2, 
parcela 15/109, identificat cu număr cadastral 1000, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 2111 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 
250 ml, Tudor E. Lazăr, la S – pe 256 ml, Boancea A şi Codin M, la E – pe 
47,98 ml, De 15/150 şi la V – pe 47,98 ml, De 15/100, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 411/03.03.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 451.660,50 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

27- teren extravilan în suprafaţă de 4.880 mp (din măsurători cadastrale 
4.879,66 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 2, parcela 
15/53/2, identificat cu număr cadastral 917, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2124 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 441 ml, 
Marin I., la S – pe 440 ml, Rădoi Constantin, la E – pe 11 ml, De 15/100 şi la V 
– pe 11 ml, DN 1(96), proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
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nr. 249/12.02.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 200.328 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 28- teren extravilan în suprafaţă de 1.395 mp (din măsurători cadastrale 
1.401,35 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/72, identificat cu număr cadastral 802, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2137 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 7,50 ml, DE 
304/50, la S – pe 7,50 ml, pădure 291, la E – pe 196 ml, Pădurariu Maria şi la V 
– pe 196 ml, Costache Maria, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 852/30.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu - preţul de începere al 
licitaţiei de 25.167 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 29- teren extravilan în suprafaţă de 7.500 mp (din măsurători cadastrale 
7.501,17 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/94, identificat cu număr cadastral 727, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2147 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 41,80 ml, DE 
304, la S – pe 41,80 ml, De 304/100, la E – pe 176,6 ml, Bunea Andrei şi la V – 
pe 183 ml, Jipa Tudor, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 816/27.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 275.493 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 30- teren extravilan în suprafaţă de 9.283 mp (din măsurători cadastrale 
9.298,25 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/204, identificat cu număr cadastral 855, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2120 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 167,88 
ml + 16,40 ml, Niţă M. Ion, la S – pe 185,02 ml, Pîrnacu M., la E – pe 17,94 ml, 
De 304/200 şi la V – pe 84,99 ml, canal desecare, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 47/15.01.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 237.239,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 31- teren extravilan în suprafaţă de 7.532 mp (din măsurători cadastrale 
7.530,96 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/108, identificat cu număr cadastral 898, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2115 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 49 ml, De 
304/151, la S – pe 26 ml, De 304/152, la E – pe 201 ml, A304/109 şi la V – pe 
202,26 ml, Constantin Bălaşa, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 316/20.02.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de 
începere al licitaţiei de 276.499,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a 
fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 32- teren extravilan în suprafaţă de 4.800 mp (din măsurători cadastrale 
4.800,08 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/48, identificat cu număr cadastral 850, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2114 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 14,38 ml, 
drum exploatare, la S – pe 16,68 ml, pădure, la E – pe 330 ml, Paraschiv M. 
Ion şi la V – pe 337 ml, Ioniţă Vasile, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
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ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 2491/22.12.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de 
începere al licitaţiei de 102.009,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a 
fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 33- teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp (din măsurători cadastrale 
5.004 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/93, identificat cu număr cadastral 892, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2118 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 26 ml, A304, 
la S – pe 26 ml, De 304/150, la E – pe 186 ml, Jipa Constantin şi la V – pe 190 
ml, Petrache Niculina, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 772/21.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 183.549,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 34- teren extravilan în suprafaţă de 8.100 mp (din măsurători cadastrale 
8.100,06 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/124, identificat cu număr cadastral 816, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2130 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 53,69 ml, 
De 304/154, la S – pe 54,23 ml, pădure 291, la E – pe 145,18 ml, Costache 
Marian şi la V – pe 189,63 ml, Grigore Gheorghe, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 1157/10.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 152.679 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 35- teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp (din măsurători cadastrale 
4.999,80 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/35, identificat cu număr cadastral 636, întabulat în Cartea Funciară nr. 
345 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 228 ml, Ilie 
Maria, la S – pe 232,5 ml, Creţu Smaranda, la E – pe 22,3 ml, De 304/150 şi la 
V – pe 21,7 ml, A304, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 75/23.01.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 135.229,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 36 – teren extravilan în suprafaţă de 2.900 mp (din măsurători 
cadastrale 2.902,252 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 
31, parcela 306, identificat cu număr cadastral 789, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 2127 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – 
Oprea Marin, la S – Florea Ioana, la E – De 306 şi la V – De 306/50, 
proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului 
de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1365/24.07.2003 la BNP 
Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei de 59.394 lei, 
reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului 
de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU 
PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 37- teren extravilan în suprafaţă de 1.946 mp (din măsurători cadastrale 
1.943,03 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/220, identificat cu număr cadastral 785, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2097 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 15,57 ml, 
Jipa Tudor şi pe 36,86 ml, cu 303 (pădurea Snagov), la S – pe 14,47 ml, Jipa 
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Tudor şi pe 24 ml, cu Costache D. Constantin (A304/99), la E – pe 45,28 ml, 
Poşircă Constanţa şi Poşircă Florina şi la V – pe 10,5 ml + 30,8 ml + 26,9 ml, 
Jipa Tudor, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform 
contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
1137/08.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 71.473,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 38 - teren extravilan în suprafaţă de 15.200 mp (din măsurători 
cadastrale 15.200,71 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 
30, parcela 304/112, identificat cu număr cadastral 648, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 2301 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 
175 ml, De 304/123, la S – unghi închis, la E – pe 15 ml, pădure şi la V – pe 
173 ml, De304/123, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
392/20.03.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 286.566 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 39- teren extravilan în suprafaţă de 900 mp (din măsurători cadastrale 
904,02 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/226, identificat cu număr cadastral 901, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2105 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – DE 304/152, 
la S – 304/153, la E – Lixandru Aurelia şi la V – A304/227, proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 337/25.02.2004 la BNP Dumitru 
Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei de 15.771 lei, reprezentând 75% 
din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 40- teren extravilan în suprafaţă de 1.600 mp (din măsurători cadastrale 
1.604,16 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/221, identificat cu număr cadastral 903, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2106 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – De 304/152, 
la S – De 304/153, la E – Căluţă Niculina şi la V – De A304/222, proprietatea 
debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare 
cumpărare autentificat prin încheierea nr. 337/25.02.2004 la BNP Dumitru 
Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei de 27.851,25 lei, reprezentând 
75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză 
tehnică evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ 
TEODOR; 
 41- teren extravilan în suprafaţă de 2.230 mp (din măsurători cadastrale 
2.230,28 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/125, identificat cu număr cadastral 708, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2125 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 11,5 ml, 
DE 303, la S – pe 11,5 ml, DE 304/153, la E – pe 190 ml, Tudorache Petre, 
Tudorache Năstase, Tudorache Ion şi Tudorache Răzvan Mircea şi la V – pe 
200 ml, A304, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
748/19.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 38.589 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 42- teren extravilan în suprafaţă de 1.120 mp (din măsurători cadastrale 
1.119,85 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
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304/43(1), identificat cu număr cadastral 705, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2152 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 66 ml, 
Mitrescu Adela, la S – pe 65 ml, canal desecare, la E – pe 17 ml, A304 şi la V – 
pe 17 ml, De 304/150, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 765/20.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 33.555,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 43- teren extravilan în suprafaţă de 1.900 mp (din măsurători cadastrale 
1.902,86 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/53, identificat cu număr cadastral 899, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2136 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – DE 304, la S – 
DE 304/130, la E – Iordache Ion şi la V – A304, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 337/25.02.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 34.898,25 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 44- teren extravilan în suprafaţă de 14.600 mp (din măsurători 
cadastrale 14.600,25 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 2, 
parcela 15/110 identificat cu număr cadastral 910, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 50011 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – 
Tudor Lixandra, la S – Drăghici I. Constantin, la E –De 15/150 şi la V – De 
15/100, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform 
contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
121/29.01.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 543.267,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 45- teren extravilan în suprafaţă de 2.500 mp (din măsurători cadastrale 
2.500,78 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/43, identificat cu număr cadastral 975, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2108 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 10 ml, De 
304/175, la S – pe 10 ml, pădure, la E – pe 250 ml, Ion Dragomira şi la V – pe 
250 ml, Constantin Anica, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 658/31.03.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 44.964,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 46- teren extravilan în suprafaţă de 2.104 mp (din măsurători cadastrale 
2.107,27 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/91/1, identificat cu număr cadastral 854, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2142 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 152,6 ml, 
A304, la S – pe 154,7 ml, Marin M. Gheorghe, la E – pe 13,6 ml, DE 304/150 şi 
la V – pe 13,6 ml, DE 304/155, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 34/14.01.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere 
al licitaţiei de 63.420 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 47- teren extravilan în suprafaţă de 2.110 mp (din măsurători cadastrale 
2.109,215 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
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304/219, identificat cu număr cadastral 784, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2098 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 18 ml, De 
303, la S – pe 18 ml, De 304/152, la E – pe 115 ml, Constantin D. Ion şi la V – 
pe 124 ml, A304, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
1133/08.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei 
de 77.514 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 48- teren extravilan în suprafaţă de 2.380 mp (din măsurători cadastrale 
2.380,81 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/216, identificat cu număr cadastral 782, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2096 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 106 ml, 
Olteanu Tarsiţa, la S – pe 93,64 ml, Căluţa Niculina, la E – pe 24,60 ml, De 303 
şi la V – pe 24,70 ml, De 304, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 987/18.06.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 41.273,25 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 49- teren extravilan în suprafaţă de 1.144 mp (din măsurători cadastrale 
1.145,87 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/224, identificat cu număr cadastral 800, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2139 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 10,5 ml, 
DE 304/152, la S – pe 11 ml, DE 304/153, la E – pe 120 ml, Costache D. 
Constantin şi la V – pe 121 ml, A304/225, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 1363/24.07.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 19.797,75 lei, reprezentând 75% din preţul 
la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică 
evaluatoare întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 50- teren extravilan în suprafaţă de 2.000 mp (din măsurători cadastrale 
2.005,95 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 31, parcela 
306/90, identificat cu număr cadastral 992, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2122 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 56 ml, Drum 
exploatare, la S – pe 81 ml, Ioniţă F. Ion, la E – pe 38 ml, Drum exploatare şi la 
V – pe 29 ml, fostul CAP, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 420/04.03.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 49.998 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 51- teren extravilan în suprafaţă de 900 mp (din măsurători cadastrale 
902,09 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/18/1, identificat cu număr cadastral 967, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2107 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 153,08 
ml, Ioniţă Ghe. şi Ioniţă M., la S – pe 152,86 ml, Cojocaru Constantina, la E –
Drum exploatare şi la V – pe 11,81 ml, De 304, proprietatea debitorului 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare 
autentificat prin încheierea nr. 597/24.03.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- 
preţul de începere al licitaţiei de 27.180 lei, reprezentând 75% din preţul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
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 52- teren extravilan în suprafaţă de 2.300 mp (din măsurători cadastrale 
2.302,86 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/85, identificat cu număr cadastral 893, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2143 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 14,30 ml, DE 
304/153, la S – pe 14,50 ml, DE 304/152, la E – pe 159 ml, Iordache Alexandru 
şi la V – pe 161 ml, Ghiţă Maria, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 210/20.02.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de 
începere al licitaţiei de 42.280,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a 
fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 53- teren extravilan în suprafaţă de 2.500 mp (din măsurători cadastrale 
2.500,100 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/137, identificat cu număr cadastral 891, întabulat în Cartea Funciară 
nr. 2144 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 14,34 ml, 
DE 304/156, la S – DE 304/155, la E – pe 173,10 ml, Stancu Floarea şi la V – 
pe 175,70 ml, Badea Gheorghiţa, proprietatea debitorului COLUMBEANU 
ADRIAN IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin 
încheierea nr. 515/07.04.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de 
începere al licitaţiei de 45.971,25 lei, reprezentând 75% din preţul la care a 
fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare 
întocmit de către Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 54- teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp (din măsurători cadastrale 
5.000,26 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/77, identificat cu număr cadastral 726, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2126 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 26,3 ml, DE 
304/50, la S – pe  27,2 ml, De 304/100, la E – pe 188 ml, Drăghia Vasilica şi la 
V – pe 193 ml, Jipa Dumitru, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 816/27.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 92.278,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 55- teren extravilan în suprafaţă de 3.750 mp (din măsurători cadastrale 
3.747,24 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304/96, identificat cu număr cadastral 720, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2153 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 25,86 ml, DE 
304/100, la S – pe 25,86 ml, DE 304/150, la E – pe 145 ml, Jipa Tudor şi la V – 
pe 145 ml, Cristache Dumitru, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN 
IRINEL, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea 
nr. 772/21.05.2003 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al 
licitaţiei de 137.578,50 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat 
imobilul, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către 
Expert CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 
 56- teren extravilan în suprafaţă de 2.500 mp (din măsurători cadastrale 
2.517,25 mp) situat în com. Ciolpani, sat Ciolpani, jud. Ilfov, tarla 30, parcela 
304, identificat cu număr cadastral 853, întabulat în Cartea Funciară nr. 
2113 a loc. Ciolpani, cu următoarele laturi şi vecinătăţi: la N – pe 10,59 ml, 
De, la S – pe 11,65 ml, De, la E – pe 233 ml, Alexandru M. şi la V – pe 236 ml, 
Necula Matei, proprietatea debitorului COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, 
conform contractului de vanzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 
47/15.01.2004 la BNP Dumitru Diaconescu- preţul de începere al licitaţiei de 
44.964,75 lei, reprezentând 75% din preţul la care a fost evaluat imobilul, 
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conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert 
CIOBOTARU PATRĂNCUŞ TEODOR; 

 
În conformitate cu disp. art. 508 alin 1 şi 3 Cod proc civ, vanzarea la 

licitaţie se va efectua pentru fiecare corp de proprietate (număr cadastral) 
distinct, sens în care precizăm că strigările vor fi efectuate separat pentru 
fiecare număr cadastral. 

Ordinea în care vor fi efectuate strigările se stabileşte ca fiind 
ordinea cronologică în care au fost enumerate în prezenta publicaţie de 
vanzare la licitaţie corpurile de proprietate. 

Începerea strigărilor pentru numărul cadastral următor se va efecua 
după epuizarea strigărilor pentru numărul cadastral precedent licitat, sub 
condiţia de a nu fi fost recuperată integral creanţa din vanzarea corpului 
de proprietate precedent. 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

1. titlurile executorii reprezentate de acordul de împrumut nr. FA 
2275/30.11.2006, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale nr. 
1/30.11.2007, nr. 2/09.06.2008, nr. 3/29.01.2009, nr. 4/18.08.2009, nr. 
5/30.03.2010 şi nr. 6/02.05.2011, acordul de împrumut nr. FA 2276/30.11.2006, 
astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale nr. 1/30.11.2007, nr. 
2/09.06.2008, nr. 3/29.01.2009, nr. 4/18.08.2009, nr. 5/30.03.2010 şi nr. 
6/02.05.2011, acordul de împrumut nr. FA 2277/30.11.2006, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale nr. 1/30.11.2007, nr. 2/30.11.2007, nr. 
3/28.12.2007, nr. 4/28.01.2008, nr. 5/09.06.2008 şi nr. 6/29.01.2009, nr. 
7/29.01.2010, nr. 8/30.03.2010, nr. 930.03.2011 şi nr. 10/02.05.2011, 
contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 1954/18.05.2011, la 
B.N.P.A. Costescu, Stroe şi Asociaţii, contractul de ipotecă, autentificat prin 
încheierea nr. 1195/15.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, 
autentificat prin încheierea nr. 1194/15.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, 
contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 1193/15.04.2010, la 
B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 
1146/14.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, autentificat prin 
încheierea nr. 1145/14.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, 
autentificat prin încheierea nr. 1144/14.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, 
contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 426/13.03.2007, la B.N.P. 
Ciuhan Aurora Brăila, contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 
425/13.03.2007, la B.N.P. Ciuhan Aurora Brăila, contractul de ipotecă, 
autentificat prin încheierea nr. 424/13.03.2007, la B.N.P. Ciuhan Aurora Brăila, 
contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 1767/30.11.2006, la 
B.N.P. Ciuhan Aurora Brăila, contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea 
nr. 1766/30.11.2006, la B.N.P. Ciuhan Aurora Brăila, contractul de ipotecă, 
autentificat prin încheierea nr. 1765/30.11.2006, la B.N.P. Ciuhan Aurora 
Brăila, contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 1149/14.04.2010, la 
B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 
1148/14.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”, contractul de ipotecă, autentificat prin 
încheierea nr. 1147/14.04.2010, la B.N.P. “MENTOR”;  
2. cererii de începere a executării silite a creditorului MARFIN BANK 
(ROMANIA) S.A., J40/4436/1998, CUI: RO10556861, cu sediul în Bucureşti, 
str. Emanoil Porumbaru nr. 90 – 92, sector 1, 
3. încheierii nr. 2944/04.07.2012 pronunţată de Judecătoria Buftea, în 
dosarul nr. 7777/94/2012, prin care a fost încuviinţată executarea silită,  în 
contradictoriu cu debitorii S.C. TURBOCIM S.R.L., COLUMBEANU ADRIAN – 
IRINEL, STROESCU OVIDIU; 
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4. încheierii din data de 09.07.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti, în dosarul nr. 28296/299/2012, prin care a fost încuviinţată 
executarea silită,  în contradictoriu cu debitorii COLUMBEANU ADRIAN – 
IRINEL şi S.C. TECHNO KONSULT ROMANIA S.R.L., 
5. procesul verbal întocmit în data de 24 octombrie 2012, ora 14:00, în 
temeiul art. 3717 din Codul de Procedură Civilă. 

 
Imobilele sunt grevate de următoarele sarcini: 
I. ipoteci şi somaţie în favoarea creditorului. 
 
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitaţi să-l aducă 

la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la 
licitaţie. 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilele trebuie 
să depună la sediul S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & DOBRA, până la 
termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie, oferte de cumpărare însoţite de 
dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul de începere al 
licitaţiei, astfel cum a fost anterior precizat, pentru fiecare corp de proprietate în 
parte. 

Cauţiunea va fi consemnată raportat la preţul fiecărui imobil enumerat, la 
orice unitate a Băncii Raiffeisen Bank, pe numele şi la dispoziţia SOCIETATE 
CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI DOBRA, 
COŞOREANU & DOBRA, în contul deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Buftea, 
cod IBAN  RO47 RZBR 0000 0600 1313 0437 – LEI. 

Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să 
aibă asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte: 
copie conformă cu originalul a cerificatului de înmatriculare, decizia asociatului 
unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada 
mandatului persoanei care participă la vânzarea la licitaţie. 

Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă 
întocmirea acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior 
începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la 
licitaţie. 

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare care 
conţine 15 (cincisprezece) pagini, în 9 (nouă) exemplare din care: 

� un exemplar va fi comunicat creditorului MARFIN BANK (ROMANIA) 
S.A., J40/4436/1998, CUI: RO10556861, cu sediul în Bucureşti, str. 
Emanoil Porumbaru nr. 90 – 92, sector 1,  

� un exemplar va fi comunicat debitorului ipotecar al imobilelor anterior 
descrise, respectiv COLUMBEANU ADRIAN – IRINEL, CNP: 
1570527400341, cu domiciliul în Bucureşti, str. Uruguay nr. 5, bl. 3, 
et. 1, ap. 6, sector 1, cu domicliul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet Avocat Modan Janette Raluca, din Bucureşti, 
B-dul Rm. Sărat nr. 6, bl. 21B, sc. A, et. 7, ap. 43, sector 3, 

� un exemplar va fi comunicat debitorului împrumutat S.C. TURBOCIM 
S.R.L. (fosta S.C. CONSTRUCT MATERIA COLUMBEANU S.R.L.), 
J23/90/2009, CUI: 18552261, cu sediul în Izvorani, str. Jandarmeriei 
nr. 8, jud. Ilfov, cu domicliul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet Avocat Modan Janette Raluca, din Bucureşti, 
B-dul Rm. Sărat nr. 6, bl. 21B, sc. A, et. 7, ap. 43, sector 3 

� un exemplar va fi depus la dosarul cauzei, 
� câte un exemplar se va afişa conform prevederilor art. 504 (3) din 

Codul de Procedură Civilă la: Judecătoria Buftea, Primăria Ciolpani, 
Sediul organului de executare, Locul situării imobilelor, 
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� un exemplar se va afişa la punctul de lucru al S.C.P.E.J. DOBRA, 
COŞOREANU & DOBRA, 

� un exemplar se va publica pe site-ul www.executoribucuresti.ro, al 
S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & DOBRA. 

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la sediul şi punctul de lucru 
SOCIETĂŢII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI la 
data de 24 octombrie 2012. 

   
Executor judecătoresc, 

DOBRA NARCIS CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. N.R./C.A.M. 
 


