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PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ILFOV
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea

Carte Funciară Nr. 52269 Clinceni

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:454TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Clinceni, Jud. Ilfov
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 CAD: 718 4.004 suprafata din masuratorile cadastrale este de 3997 mp

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

6618 / 21/01/2013
Act Notarial  nr. CONTRACT DE VANZARE NR.42, din 17/01/2013 emis de CIUBOTARU RALUCA-ELENA;

B2 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1

1) SC A & G MED TRADING SRL, CIF:9717409
28432 / 27/02/2013
Act Notarial  nr. ACT ADITIONAL AUT. NR. 172, din 20/02/2013 emis de CIUBOTARU RALUCA ELENA;

B3
Se noteaza actul aditional la contractul de vanzare cumparare aut nr.
42/2013,  aditional  autentificat  sub  nr.172/2013  in  sensul  ca  partile
sunt  de acord cu prelungirea termenului de executare a obligatiei de
plata a pretului vanzarii pana la data de 31 12 2013.

A1

210385 / 20/12/2013
Act  Notarial   nr.  act  aditional  nr.2  la  contractul  de  vanzare  aut  nr.  42/17.01.2013  -  aut  nr.  1052,  din
19/12/2013  emis  de  Ciubotaru  Raluca  Elena;

B4

Se  noteaza  actul  aditional  nr.  2  la  contractul  de  vanzare  cumparare
aut  nr.42/2013  in  sensul  ca,  partile  sunt  de  acord  cu  prelungirea
termenului  de  executare  a  obligatiei  de  plata  a  pretului  vanzarii,
respectiv  a  sumei  de  600.000  Euro  +  TVA,  pana  la  data  de  31.  06.
2014.

A1

194102 / 08/10/2014
Act  Notarial   nr.  act  aditional  nr.  3  aut  sub  nr.  791,  din  08/10/2014  emis  de  Ciubotaru  Raluca  Elena  (la
contractul  de  vanzare  aut  sub  nr.  42/17.01.2013);

B5

Se  noteaza  actul  aditional  nr.  3  la  contractul  de  vanzare  cumparare
aut  nr.42/2013  in  sensul  ca,  partile  sunt  de  acord  cu  prelungirea
termenului  de  executare  a  obligatiei  de  plata  a  pretului  vanzarii,
respectiv  a  sumei  de  600.000  Euro  +  TVA,  pana  la  data  de  30.  04.
2015

A1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

101764 / 26/08/2010
Act   nr.  0  (Adresa  BRD  GROUPE  GENERALE  (Sucursala  Academiei)  nr.  5356/18.08.2010;  Adresa  RBS  NR.
ct3825/12.08.2010;  Cerere  de  radiere  nr.  CT  3339/14.07.2010;  Contract  de  ipoteca  aut.  nr.  1256/18.
08.2010);

C1

Se  inscrie  ipoteca  pentru  suma  de  6.000.000  EURO  +  dobanzi
aferente,  cheltuieli,  penalitati,  comisioane  si  a  tuturor  celorlalte
obligatii.  Cu  interdictia  de  instrainare,  grevare,  dezmembrare,  si
demolare.  in  favoarea:  BANCA  ROMANA  pentru  Dezvoltare  S.A.
GROUPE  SOCIETE  GENERALE  prin  Sucursala  Academiei.;

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 454)
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Carte Funciară Nr. 52269 Comuna/Oraş/Municipiu: Clinceni

ReferinţeÎnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini

177510 / 01/11/2013
Act  Notarial   nr.  act  aditional  nr.  1  la  contractul  de  ipoteca  aut  nr.  1256/18.08.2010  -  aut  nr.896,  din
30/10/2013  emis  de  Ciubotaru  Raluca  Elena;

C2

se  noteaza  actul  aditional  nr.  1  la  contractul  de  ipoteca  autentificat
sub  nr.  1256/18.08.2010in  sensul  ca  se  reinoieste  plafonul  de
finantare  pe  termen  scurt  acordat  de  Creditorul  Ipotecar  la  valoarea
de  4.400.000  Euro,  astfel  incat  suma  garantata  pentru  care  se
mentine inscris dreptul de ipoteca si  se mentin notate interdictiile de
instrainare,  grevare,  dezmembrare,  demolare in favoarea creditorului
este de 4.400.000 Euro.

A1

1) B.R.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., CIF:361579
89411 / 24/04/2015
Act Administrativ  nr. PROCES VERBAL DE SECHESTRU  nr. 1271ES2, din 21/04/2015 emis de ANAF;

C3 Intabulare,  drept  de  IPOTECA  LEGALA,  Valoare:  pentru  suma  de
236.746    lei  reprezentand  sechestru  asigurator

A1

1) STATUL ROMAN PRIN ANAF, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili
173978 / 29/07/2015
Act  Administrativ   nr.  INCHEIERE  NR  DIN  DOSAR  NR  17619/3/2015,  din  04/06/2015  emis  de  TRIBUNALUL
BUCURESTI  SECTIA  A  VII  CIVILA;
C4 Se noteaza deschiderea procedurii insolventei privind pe debitorul SC

A & G MED TRADING SRL;administrator judiciar ZRP INSOLVENCY SRL
A1
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Carte Funciară Nr. 52269 Comuna/Oraş/Municipiu: Clinceni
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

CAD: 718 4.004 suprafata din masuratorile cadastrale este de 3997 mp

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 4.004 - - -

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
28/09/2021,  10:20
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