Executor judecatoresc
Tămaş Ovidiu Nicolae
Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu
Dosar numarul 38/II/2009

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. LXIX- A
din 22 luna septembrie anul 2021
În baza titlurilor executorii:
- Contract de credit bancar nr. 75/23.12.2008, încheiat cu SC MOBKRIS SRL, cu sediul în
localitatea Sighişoara, str. Gării, nr. 3, bl. 111-1, sc. C, ap. 3, jud. Sibiu, având CUÎ 14321566 şi
fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J26/851/2001;
- Contract de garanţie reală imobiliară nr. 75/1 din 23.12.2008, autentificat sub nr.
3530/23.12.2008 de B.N.P. Axente Mia, încheiat cu garantul ipotecar Răducan Vasile, cu
domiciliul în localitatea Toflea, Comuna Brahasesti, jud. Galaţi, care se legitimează cu CI seria
GL nr. 541150, având CNP 1500113173213;
s-a declanşat executarea silită la cererea creditorului BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.,
Agenţia Mediaş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/80/1999, având CUI
15761859, cu sediul în localitatea Mediaş, str. Mihai Eminescu, nr. 4, jud. Sibiu, reprezentată prin
director Barbălată Ovidiu, pentru încasarea creanţei de 1.597.518,12 lei alcătuită din 1.580.269,27
lei (1.500.000 lei credit restant, 71.786,28 lei dobânzi şi penalităţi, 7.962,19 lei comisioane restante
şi 520,80 lei alte creanţe calculate până la data cererii de executare) potrivit titlulu executoriu şi
17.248,85 lei cheltuieli de executare calculate până la data cererii de executare, creanţa urmând să
fie actualizată cu cheltuielile de executare, dobânzi şi alte costuri până la rambursarea integrală.
La dosar s-a depus adresa prin care Kruk Romania SRL, cu sediul in loc. Bucuresti, Splaiul
Unirii, nr. 16, Cladirea TN Office2, Subsol Parter si etajele 7,8,9, sect. 3, in calitate de cesionar,
solicita subrogarea in drepturi in baza contractulu de cesiune, devenind astfel creditor in dosar.
Creanţa este datorată de debitorul SC MOBKRIS SRL, cu sediul în localitatea Sighişoara, str.
Gării, nr. 3, bl. 111-1, sc. C, ap. 3, jud. Sibiu, având CUÎ 14321566 şi fiind înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J26/851/2001 şi a fost garantat de Răducan Vasile, cu domiciliul în localitatea
Toflea, Comuna Brahasesti, jud. Galaţi, care se legitimează cu CI seria GL nr. 541150, având CNP
1500113173213, cu imobilul aflat în procedura de executare.
Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 21 luna octombrie, anul 2021, ora 1100,
se va vinde la licitaţie publică, în loc. Mediaş, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2 jud. Sibiu, la sediul
organului de executare, imobilul aflat în proprietatea debitorului Răducan Vasile.
Imobilul este situat în intravilanul localităţii Mediaş, Cartier Gura Câmpului, în vecinătatea
Centurii Mediaş şi a Cartierului de blocuri de locuinţe Gura Câmpului, jud. Sibiu, şi reprezintă teren
în suprafaţă de 8.000 mp., alcătuit din două loturi şi este astfel identificat:
-

Cartea Funciară nr. 18127N Mediaş, nr. cadastral 1158, cad.TP 2074/1/1/4/2, teren în suprafaţă de 5.000 mp.;
Cartea Funciară nr. 18128N Mediaş, nr. cadastral 1159, cad.TP 2074/1/1/4/3, teren în suprafaţă de 3.000 mp.;

Preţul de strigare pentru imobilul descris mai sus este de:
-

-

pentru imobilul situat în localitatea Mediaş, Cartier Gura Câmpului, FN, jud. Sibiu, întabulat în Cartea Funciară
nr. 18127N Mediaş, nr. cadastral 1158, cad.TP 2074/1/1/4/2, reprezentând teren agricol în suprafaţă de 5.000
mp., s-a stabilit preţul 474.581,25 lei, reprezentând 75% din preţul de evaluare;
pentru imobilul situat în localitatea Mediaş, Cartier Gura Câmpului, FN, jud. Sibiu, întabulat în Cartea Funciară
nr. 18128N Mediaş, nr. cadastral 1159, cad.TP 2074/1/1/4/3, pentru teren agricol în suprafaţă de 3.000 mp., s-a
stabilit preţul 284.748,75 lei, reprezentând 75% din preţul de evaluare;

Preţul total de strigare este astfel de 759.330 lei, nu conţine TVA şi a fost stabilit potrivit
raportului de evaluare întocmit de Birou Proiectare şi Evaluare în construcţii Ing. Seicean
Gheorghe, şi dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă, reprezentând 75% din preţul de
evaluare
Somaţia de plată a fost înscrisă în Cartea Funciară, conform art. 497 alin. 2, Cod Procedură
Civilă. De asemenea, în temeiul art. 500 alin. 3, Cod Procedură Civilă, s-a solicitat Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mediaş, Biroul de Carte Funciară, să ne comunice drepturile reale
şi alte sarcini ce grevează imobilul descris mai sus.
Toţi acei care ar pretinde vreun drept real asupra imobilului sus menţionat, sunt chemaţi să arate
pretenţiile lor înainte de termenul de licitaţie, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în considerare.
Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă. Licitaţia va
avea loc în localitatea Mediaş, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul organului de
executare. Se fixează termen de licitaţie publică pentru vânzarea imobilului descris mai sus, pentru
ziua 21.10.2021, ora 1100.
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi a depune, înainte de începerea licitaţiei, o garanţie de 10%
din preţul de strigare cu care începe licitaţia. Suma reprezentând garanţia de participare la licitaţie
se va consemna pe seama şi la dispoziţia executorului, în contul nr. RO96 WBAN 2511 0001 3350
1506 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Sibiu pe numele Executorului
Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.
Participanţii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau împuternicirea specială din partea
persoanei fizice/juridice, precum şi recipisa de consemnare în original, fără această garanţie
neputând participa la licitaţie. De asemenea, în baza art. 504 pct. 11 C.P.C., toate persoanele
interesate să participe la licitaţie, vor prezenta până la termenul de licitaţie oferte de cumpărare care
se depun la Biroul Executorului Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae, loc. Mediaş, str. Lucian
Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, cod 551009.
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