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Constanţa, str. Unirii, nr.
106, bl. G8, et. 4, ap. 15

alte apartamente din imobil

Apartament: Suprafaţă de 75,63 mp, două
balcoane în suprafaţă de 10,08 mp

444.960 (cv 100.000 euro credit)

Neevaluat

Constanţa, str. Unirii, nr. 70,
bl. D, et. 4, ap. 40

alte apartamente din imobil

Apartament: Suprafaţă de 60,80 mp, un
balcon în suprafaţă de 3,59 mp

691.994 (cv 161.000 CHF credit)

Neevaluat

D.G.R.F.P. GALATI

CONSTANTA

Sentinţa penală nr. 172 / P din
18.12.2012, rămasă definitivă la
data de 05.06.2013 prin Decizia
penală nr. 1922 pronunţată de
ICCJ
Sentinţa penală nr. 172 / P din
18.12.2012, rămasă definitivă la
data de 05.06.2013 prin Decizia
penală nr. 1922 pronunţată de
ICCJ

D.G.R.F.P. CRAIOVA

OLT

Sentinţă Penală 242/2014
definitivă prin Decizia penală nr.
120/30.01.2015 transmisă şi
înregistrată în evidenţa fiscală in
data de 24.02.2015

Nord - drum comunal
Comuna Birza, Sat Branet, Vest - casă de locuit
jud Olt
Est - casă de locuit
Sud - teren arabil

Casă de locuit cu 3 camere, construită în
anil 1967 din cărămidă, acoperită cu tablă,
temelie din beton, suprafaţa 136 mp, teren în
suprafaţă de 2.000 m.p.

83.000

Evaluat

Conform anuntului publicat in data de
30.09.2015 licitatia va avea loc in data
de14.10.2015-indisponibil pentru transmitere in
domeniul public al statului si administrarea
autoritatilor administratiei publice centrale, altor
institutii publice de interes national sau regiilor
autonome de interes national, pana la
desfasurarea licitatiei anuntate

Sentinţa Penală 797/06.11.2014
Tribunalul Arad

Timisoara, Str. Bucureşti nr.
26, Sc. C, Et. 1 Ap 8

alte apartamente din imobil

Apartament cu 3 camere şi dependinţe
Suprafaţă construită =77,76 mp. Suprafaţa
utilă = 64,80mp, Regim înălţime P+4

262.000

Evaluat

Neadjudecat la licitatţie

Sentinţa Penală 797/06.11.2014
Tribunalul Arad

Timisoara, Str. Liniştei nr.
12,Bl 113, parter

alte apartamente din imobil

Cabinet stomatologic
Suprafaţa construită = 61,40 mp
Suprafaţa utilă = 51,20 mp
Regim înălţime P+4

175.000

Evaluat

Valorificat la licitaţia din 30.09.2015 la preţul de
262.500 lei

Comuna Pesac, Judeţul
Timiş

alte imobile

9.579

Evaluat

Neadjudecat la licitatţie

D.G.R.F.P. TIMISOARA

TIMIS

Sentinţa civilă nr.
537/07.05.2010Judecătoria
Sânnicolau Mare

D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA

Imobil, curte şi grădină
Suprafaţa 719 mp

0
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alte apartamente din imobil

Apartament construit din prefabricate din
beton armat, compus din 2 camere şi
dependinţe, cu o suprafaţă construită de 64,5
mp.

Sentinţa Penală nr. 84/P/2012 în
dosarul nr. 2421/111/2011 a
Oradea, str. Leonardo da
Tribunalului Bihor, rămasă
Vinci, nr. 8, bl. PB 21, ap. 8,
definitivă prin Decizia penală nr.
jud Bihor
3551/2013 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie

186.868

Licitaţii nu s-au efectuat deoarece persoanele care
Evaluat conform raportului ocupă imobilul refuză să evacueze imobilul. S-a
de evaluare nr. 87094 din comunicat Judecătoriei Oradea cu adresa nr. 1166,
08.05.2015
înregistrată la aceasta sub nr. 13922/271/15 din
15.09.2015,

D.G.R.F.P. BRASOV

SIBIU

DGRFP BUCUREŞTI

Sentinta penală nr. 64/2012

Sibiu, str. Negoi Nr. 59, jud
Sibiu

Proprietăţi imobiliare
rezidenţiale. Zona B de
impozitare

Casă de locuit
Suprafaţă utilă a imobilului - 195,17 mp;
Suprafaţă teren = 910,80 mp

TRIBUNALUL BACAU SECTIA
Bucuresti ,B-dul. 1
PENALA DOSAR
Decembrie 1918 nr.15A bl.
4211/110/2012 SENTINTA T2, sc.2,et.1 ap. 35, sector 3
PENALA NR.1D/07.01.2013

Apartament 1 cameră şi dependinţe

TRIBUNALUL BACAU SECTIA Bucuresti B-dul. 1Decembrie
PENALA DOSAR
1918 nr.35,bl. L14, sc.1,et.9,
4211/110/2012 SENTINTA
ap.40, sector 3
PENALA NR.1D/07.01.2013

Apartament 2 camere şi dependinţe, cu o
suprafaţă de 52,77 mp, teren aferent
apartamentului cota indiviză 37,35 mp

573.617,38 (Valoare impozitare
imobil)
409.860,00 ( valoare impozitare
teren)

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

26.697,60 (cv 6000Euro
mentionată în sentinţă)

Demersuri in vederea
intabularii şi evaluării

226.929,60 (51.000 EURO
mentionată în sentinţa penală)

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
Imobil în litigiu Pe rol dosar DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
77182/301/2014
ultimele sentinţe penale

Proprietate imobiliară formată din construcţii
în suprafaţă de 168,80 mp şi teren în
suprafaţă de 182,60mp

CURTEA DE APEL BUCURESTI- Bucuresti str. Zabrautului
SECTIA A-II-A PENALA DOSAR
nr.10, sector 5
30365/3/2006 DECIZIA PENALA
186A/20.05.2011

Cu adresa nr.
84976/11.03.2015 s-a
transmis către OCPIM
Sibiu sentinţa pentru
notarea în cartea funciară
a calităţii de proprietar a
Statului Român prin MFP ,
pentru a putea proceda la
evaluarea bunului şi
valorificarea prin licitaţie
publică.S-a deschis dosar
de revizuire împotrive
sentinţei nr. 64/2012.

demersuri in vederea
evaluării şi intabularii

CURTEA DE APEL BUCURESTISECTIA A-II-A PENALA DOSAR
30365/3/2006 DECIZIA PENALA
186A/20.05.2011

Bucuresti str. Zabrautului
nr.8 sector 5

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE -SECTIA PENALA
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
PENALA 1523/11.05.2012

Bucuresti str. Popa Iancu
,nr.78 sector 2

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

INALTA CURTE DE CASATIE SI
Bucuresti str. Cascadei
JUSTITIE -SECTIA PENALA
nr.17, sector 5
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
PENALA 1523/11.05.2012
INALTA CURTE DE CASATIE SI Bucuresti str.Elev Popovici
JUSTITIE -SECTIA PENALA
Nicolae nr.1,bl.P42,sc.2,et
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
6,ap.48 sector 5
PENALA 1523/11.05.2012
INALTA CURTE DE CASATIE SI
Bucuresti str. Calea
JUSTITIE -SECTIA PENALA
Ferentari nr.128 sector 5
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
PENALA 1523/11.05.2012

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale
S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale
S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE -SECTIA PENALA
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
PENALA 1523/11,05,2012

N-str. Bobalna nr.19, S-str.
Proprietate imobiliară formată din teren în
Zabrautului, E-str. Zabrautului
nr.6 V- str. Zabrautului nr.10 suprafaţă de 150mp şi construcţii în
suprafaţă de 76 mp mp

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

demersuri in vederea
evaluării şi intabularii

COTA 3/8

costructie suprafata utila 73,49 mp, cota
teren in folosinta 9 mp, CF 224871-C1-U18
suprafata de 1399 mp in acte si 1546,61 mp
din masuratori
constructii:
374.878,80 (cv. 84.250 Euro din
cu acte 3 constructii in suprafata de 453 mp contractul de vânzare cumparare
fara acte 3 constructii in suprafata de 115 mp
nr. 34.106/18.10.2012)
CF 204617

Bucuresti Str. Petre Paun
nr.3 ap.90 sector 5
COTA 1/2

33.000 (conform contractului de
vânzare cumpărare NR.
31750/02.10.2012 COTA 1/2)

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale
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INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE -SECTIA PENALA
DOSAR 13805/3/2007-DECIZIA
PENALA 1523/11.05.2012

Bucuresti str. Soreni nr.28
sector 5

constructie suprafata utila de 162,42 mp,
N- str.Soreni(ADP SECT 5.) Eteren 240 mp CF 206415CF 206415
str. Soreni nr.30(IMOBIL) Sstr. Merisani nr.22(IMOBIL) Vstr.Soreni nr.26 (IMOBIL), conf
C/V/C terenul are 240 mp

INALTA CURTE DE CASATIE SI Bucuresti str. Intrarea Baba
JUSTITIE -SECTIA PENALA
Novac nr.15 sector 3
DOSAR 44797/3/200/ DECIZIA
PENALA 1020/16.03.2011
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA I PENALA
DOSAR26421/3/2010

2014/S.P. nr. 701/26.09.2013 a
TB def. prin D.P. nr.
888/A/08.08.2014 a CAB SIIP

teren 212,53 mp constructie 151.36 mp
suprafata construita la sol CF 73627

Valoarea (lei)

Stadiul procedurii de
evaluare

5

6

demersuri in vederea
intabularii

Oras Pantelimon str. George
Cosbuc nr.2 Jud. Ilfov
teren 200 mp constructii de locuit 103 mp CF
100009

str. Garlei, nr. 1D, sector 1,
Bucuresti

str. Garlei, nr. 1B, sector 1,
Bucuresti

str. Garlei, nr. 1B, sector 1,
Bucuresti

sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
25-27, sector 1, Bucuresti

lotul 3 - teren intravilan in suprafata de
29.220 mp, identificat cu nr. Cadastral
la nord : strada Garlei,
220360 si a constructiilor aferente inscrise in
la sud : Lotul 2,
aceeasi carte funciara sub nr. Cadastral
la vest : Lotul 3,
220360/C1, intabulat in favoarea Statului
la est : alee acces
Roman conform incheierii nr.
62210/23.09.2014
la nord : strada Garlei,
Lotul 1 - teren intravilan in suprafata de
la sud : Societatea Nationala 4.457 mp, identificat cu nr. Cadastral 206097
Tutunul Romanesc,
inscris in cartea funciara nr. 206097- 220,
la vest : Lacul Baneasa,
intabulat in favoarea Statului Roman conform
la est : Lotul 1 si Lotul 2
incheierii nr. 62211/23.09.2014. Construcţie
1143,4 mp
la nord : Lotul 1,
la sud : societatea Nationala
Tutunul Romanesc,
la vest : Lotul 3,
la est : alee acces

la nord : str. Somesul Rece,
la sud : cladirea IRIDEX,
la vest : alee acces,
la est : DN1

lotul 2 - intravilan in suprafata de 3.000 mp,
identificat cu nr. Cadastral 217469 inscris in
cartea funciara nr. 217469 si constructiile
aferente inscrise in aceeasi carte funciara
sub nr. Cadastral 217469/C1, intabulat in
favoarea Statului Roman conform incheierii
nr. 62212/23.09.2014. Construcţie în
suprafaţă de 1142,94
teren intravilan in suprafata de 3.789 mp,
identificat cu nr. Cadastral 23512 (nr.
Cadastral vechi 2693/2) si constructia in
suprafata de 3140 mp edificata pe aceasta
cu suprafata construita la sol de 1986,25 mp
identificata cu nr. Cadastral 236512-C1,
intabulat in favoarea Statului Roman conform
incheierii nr. 62214/23.09.2014

78.120

46.592.000,00

evaluat

evaluat

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

nu s-a declansat

Neadjudecat la licitatii- disponibil pentru transmitere
in domeniul public al statului si administrarea
autoritatilor administratiei publice centrale, altor
institutii publice de interes national sau regiilor
autonome de interes national

Nu s-a declanşat- disponibil pentru transmiterea în
domeniul public al statului şi administrarea
autorităţilor administraţiei publice centrale, altor
instituţii publice de interes naţional sau regiilor
autonome de interes naţional

evaluat

Nu s-a declanşat- disponibil pentru transmiterea în
domeniul public al statului şi administrarea
autorităţilor administraţiei publice centrale, altor
instituţii publice de interes naţional sau regiilor
autonome de interes naţional

evaluat

Nu s-a declanşat- disponibil pentru transmiterea în
domeniul public al statului şi administrarea
autorităţilor administraţiei publice centrale, altor
instituţii publice de interes naţional sau regiilor
autonome de interes naţional

evaluat

În dosarul nr. 17641/3/2015 al TB reclamanta
Antena 3 SA a câştigat dreptul de folosinţă al
imobilului până la soluţionarea dosarului nr.
17621/3/2015 al TB

23.085.440,00

50.176.000,00

26.113.920,00

2015/S.P. 809/28.11.2011 a TB
str. Barbu Vacarescu, nr.
la nord : Sos. Pipera,
in curs de derulare
1.741.948 lei, conform valorii
def. prin D.P. nr.
168-172, sector 2, Bucuresti la sud : sos. Stefan cel Mare, teren intravilan in suprafata de 3.972 mp,
atribuite in contractul de vanzare1207/14.10.2014 a CAB SIIP
la vest : Calea Floreasca,
identificat cu nr. Cadastral 231245 inscris in
cumparare din 01.03.2007, la
la est : bld. Tei
cartea funciara 231245 UAT Bucuresti sector
valoarea estimata de 429.612 USD,
2, intabulat in favoarea Statului Roman
cu echivalent in RON la cursul de
conform incheierii nr. 57611/03.12.2014
4,0547 lei/USD in 25.05.2015
str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

7
S-au solicit Compartimentului juridic din cadrul
DGRFP Bucureşti clarificări privind starea de fapt a
imobilului având în vedere neconcordanţele din
ultimele sentinţe penale

20.000 (conform contractului de
vânzare cumpărare identificat cu
NR 317719/02.10.2012)

400.464,00 ( cv 90.000 EURO
conform contractului de vânzare
cumpărare NR 1304/16.08.2007)

Stadiul procedurii de licitaţie publica

apartament 25, et. 2, al imobilului din Intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
216.148,63 lei , conform valorii de
Cad. 258979-C1-U25, avand CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U25, compus din doua camere, suprafata
Sector 1 , cu adresa
utila 70,91 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16257/09.03.2015

in curs de derulare

nu s-a declansat

nu s-a declansat
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str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

Stadiul procedurii de
evaluare
6

Stadiul procedurii de licitaţie publica

7

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

217.831,63 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015)

nu s-a declansat

apartament 1, parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U1, avand CF
258979-C1-U1, compus din 4 camere,
suprafata utila 120,49 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
16245/09.03.2015

340.176,38 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 3, parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U3, având CF
258979-C1-U3 compus din 1 camere,
suprafata utila 49,17 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
16246/09.03.2015

175.008,63 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 50, et. 5, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad.258979-C1-U50, având CF 258979-C1- 230.103,50 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
U50, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
75,86 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16255/09.03.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

279.471,50 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 19, et. 2, al imobilului din Intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
197.682,38 lei , conform valorii de
Cad. 258979-C1-U19, avand CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U19, compus din trei camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
69,67 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16248/09.03.2015
apartament 16, et. 2, al imobilului din Intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
217.831,63 lei , conform valorii de
Cad. 258979-C1-U16, avand CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U16, compus din doua camere, suprafata
Sector 1 , cu adresa
utila 72,44 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16247/09.03.2015
apartament 26, et. 2, al imobilului din Intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad. 258979-C1-U26, având CF 258979-C1U26, compus din doua camere, suprafata
utila 72,37 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 16256/09.03.2015.

apartament 61/1/3, et. POD, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U117 având
CF 258979-C1-U117, compus din 3 camere
si dependinte, suprafata utila 125,65 mp,
intabulat in favoarea statului conform
incheierii nr. 16251/09.03.2015

277.553,00 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

apartament 58, et. 6, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
230.103,50 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U58 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U58, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
75,89 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16250/09.03.2015
apartament 57, et. 6, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad.258979-C1-U57 avand CF 258979-C1U57, compus din 3 camere, suprafata utila
82,48 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 16249/09.03.2015

Anul şi actul dobândirii
bunului
0

1

Adresa

Vecinătăţi

Caracteristicile tehnice ale bunului
conform OMFP nr. 1718/2011

Valoarea (lei)

Stadiul procedurii de
evaluare

4

5

6

Stadiul procedurii de licitaţie publica

2

3

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 31, et. 3, al imobilului din intrarea 284.777,63 lei , conform valorii de in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
impunere comunicata de DITL
Cad.258979-C1-U31 având CF 258979-C1Sector 1 , cu adresa
U31, compus din 4 camere, suprafata utila
nr.182770/25.05.2015
93,60 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 16258/09.03.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 56, et. 6, al imobilului din intrarea 203.456,00 lei , conform valorii de in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
impunere comunicata de DITL
Cad.258979-C1-U56 având CF 258979-C1Sector 1 , cu adresa
U56, compus din 2 camere, suprafata utila
nr.182770/25.05.2015
61,61 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 16254/09.03.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 55, et. 6, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
284.777,63 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U55 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U55, compus din 4 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
93,75 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 16253/09.03.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 53 et. 6, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad.258979-C1-U53 având CF 258979-C1U53, compus din 3 camere, suprafata utila
96,70 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 16252/09.03.2015
apartament 4 et. parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U4 având CF
258979-C1-U4, compus din 3 camere,
suprafata utila 61,80 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24209/02.04.2015
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297.680,63 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

189.290,75 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 5, et. parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U5 având CF
258979-C1-U5, compus din 2 camere,
suprafata utila 120,17 mp,intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24210/02.04.2015

331.901,63 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015*

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 6, et. parter, al imobilului din
286.413,88 lei , conform valorii de in curs de derulare
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
impunere comunicata de DITL
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U6 având CF
Sector 1 , cu adresa
258979-C1-U6, compus din 2 camere,
nr.182770/25.05.2015
suprafata utila 70,82 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24211/02.04.2015
apartament 35, et. 3, al imobilului din intrarea 317.876,63 lei , conform valorii de in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
impunere comunicata de DITL
Cad.258979-C1-U35 având CF 258979-C1Sector 1 , cu adresa
U35, compus din 3 camere, suprafata utila
nr.182770/25.05.2015
106,35 mp, intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 24218/02.04.2015

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 8, et. parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U8 având CF
258979-C1-U8, compus din 3 camere,
suprafata utila 147,73 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24213/02.04.2015

nu s-a declansat

in curs de derulare
541.659,53 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

Anul şi actul dobândirii
bunului
0

1

Adresa

Vecinătăţi

2

3

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

Caracteristicile tehnice ale bunului
conform OMFP nr. 1718/2011

Valoarea (lei)

Stadiul procedurii de
evaluare

4

5

6

Stadiul procedurii de licitaţie publica

7

apartament 15, et. 1, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad.258979-C1-U15 având CF 258979-C1- 216.148,63 lei , conform valorii de
U15, compus din 2 camere, suprafata utila
impunere comunicata de DITL
70,87 mp, intabulat in favoarea statului
Sector 1 , cu adresa
conform incheierii nr. 24215/02.04.2015
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

230.103,50 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 14, et. 1, al imobilului din intrarea 172.811,38 lei , conform valorii de in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
impunere comunicata de DITL
Cad.258979-C1-U14 având CF 258979-C1Sector 1 , cu adresa
U14, compus din 2 camere, suprafata utila
nr.182770/25.05.2015
47,30 mp intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 24214//02.04.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 7, et. parter, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U7 având CF
258979-C1-U7, compus din 2 camere,
suprafata utila 72,87 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24212/02.04.2015

287.348,88 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 42, et. 4, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
230.103,50 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U42 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U42, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
75,91 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24233/02.04.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 48, et. 5, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
203.456,00 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U45 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U45, compus din 2 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
61,56 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24234/02.04.2015

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

in curs de derulare

nu s-a declansat

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

in curs de derulare

nu s-a declansat

apartament 33, et. 3, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
279.471,50 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U33 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U33, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
82,47 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24216/02.04.2015

apartament 34, et. 3, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
Cad.258979-C1-U34 având CF 258979-C1U34, compus din 3 camere, suprafata utila
75,89 mp intabulat in favoarea statului
conform incheierii nr. 24217/02.04.2015

apartament 49, et. 5, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
279.471,50 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U49 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U49, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
82,41 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24235/02.04.2015
apartament 61/1/2, et. POD, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U116 având
CF 258979-C1-U116, compus din 4 camere,
suprafata utila 145,69 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24242/02.04.2015

321.820,10 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015
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str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 61/2/1, et. POD, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U112 având
CF 258979-C1-U112, compus din 4 camere,
suprafata utila 138,25 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24238/02.04.2015

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

apartament 61/2/2, et. POD, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U113 având
CF 258979-C1-U113, compus din 4 camere,
suprafata utila 136,83 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24239/02.04.2015

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

str. Intrarea Catedrei, nr. 1723, sector 1, Bucuresti

la nord : str. Virgil Magearu,
la sud : CARRFOUR
MARKET,
la vest : Sos. Nordului,
la est : str.. N. Caranfil

Stadiul procedurii de
evaluare
6

Stadiul procedurii de licitaţie publica

7

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

apartament 61/1/1, et. POD, al imobilului din 298.096,12 lei , conform valorii de in curs de derulare
impunere comunicata de DITL
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Sector 1 , cu adresa
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U115 având
nr.182770/25.05.2015
CF 258979-C1-U115, compus din 3 camere,
suprafata utila 135,45 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24241/02.04.2015
apartament 39, et. 4, al imobilului din intrarea
in curs de derulare
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
169.039,13 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U39 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U39, compus din 4 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
92,88 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24232/02.04.2015

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

in curs de derulare

nu s-a declansat

317.601,03 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

302.248,92 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

nu s-a declansat

apartament 59, et. 6, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
317.876,63 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U59 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U59, compus din 3 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
106,48 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24236/02.04.2015
apartament 60, et. 6, al imobilului din intrarea
Catedrei nr. 17-23, sector 1, Bucuresti, nr.
203.222,25 lei , conform valorii de
Cad.258979-C1-U60 având CF 258979-C1impunere comunicata de DITL
U60, compus din 2 camere, suprafata utila
Sector 1 , cu adresa
63,10 mp, intabulat in favoarea statului
nr.182770/25.05.2015
conform incheierii nr. 24237/02.04.2015
apartament 61/2/3, et. POD, al imobilului din
intrarea Catedrei nr. 17-23, sector 1,
Bucuresti, nr. Cad.258979-C1-U114 având
CF 258979-C1-U114, compus din 3 camere,
suprafata utila 134,95 mp, intabulat in
favoarea statului conform incheierii nr.
24240/02.04.2015

298.096,12 lei , conform valorii de
impunere comunicata de DITL
Sector 1 , cu adresa
nr.182770/25.05.2015

