
 

 

 

Executor judecatoresc 

Tămaş Ovidiu Nicolae 

Medias, Piata Regele Ferdinand, nr. 1, jud. Sibiu 

Dosar numarul 399/2016 

Data 23.05.2018 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR.  I - mobiliara 

din  23  luna  mai  anul  2018 
În baza titlului executoriu: 

- Contract de garantie reala mobiliara nr. 454/31.01.2008; Contract de de garantie reala mobiliara nr. 453/31.01.2008; Contract de garantie reala 
mobiliara nr. 239486/26.11.2009; Contract de garantie reala mobiliara nr. 1597/01.04.2008; Contract de garantie reala mobiliara nr. 23946/26.11.2009; 
Contract de garantie reala mobiliara nr. 158458/17.06.2010; Contract de garantie reala mobiliara nr. 158461/17.06.2010; Contract de garantie reala 

mobiliara nr. 158496/17.06.2010; Contract de garantie reala mobiliara nr. 239478/26.11.2009 Contract de garantie reala mobiliara nr. 

239480/26.11.2009 (accesorii la Contract de credit nr. 25/31.01.2008, modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, ultimul fiind nr. 
3/15.06.2012; Contract de credit nr. 85/01.04.2008, modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, ultimul fiind nr. 2/15.06.2012; Contract de 

credit nr. 49/17.06.2010, modificat si completat prin actul aditional nr. 1/15.06.2012; Contract de credit nr. 143/12.05.2008, modificat si completat prin 

actele aditionale ulterioare, ultimul fiind nr. 2/15.06.2012; Contract de credit nr. 171/07.06.2007, modificat si completat prin actele aditionale 
ulterioare, ultimul fiind nr. 3/15.06.201); 

a caror executare a fost incuviinţata prin Incheierea nr. 2657 pronunţata in data de 25.07.2016 de Judecatoria DEVA 

in dos. 5058/221/2016 şi a cererii de executare inregistrata in data de 05.07.2016 a creditoarei BANCA COMERCIALA 

INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.,, cu sediul in Bucuresti - 014142, Str. G. Nicolae Caramfil nr. 85A, et. 4, Sector 

1 prin B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. Bucuresti- Scursala Deva, cu sediul in loc. Deva, str. Piata Arras, nr 3, bl. E, 

parter, jud. Hunedoara, prin reprezentanţii săi legali, impotriva /garant  S.C. DOREX GENERAL INVESTMENTS 

S.R.L., CIF: 10509380, J20/1986/1994,cu sediul in Deva, Str. Bejan nr. 61, Judetul Hunedoara, 
 

Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 18 luna iunie, anul 2018, ora 13
00

, se va vinde la 

licitaţie publică, în loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc, 

urmatoarele bunuri mobile: 

- Instalatie de depozitare, transport pneumatic si dozare computerizata a fainii, an fabricatie 2007, 

seria 01-2008 (Instalatia nu este pusa in functiune), la valoare de 17.660 euro (echivalent a 80.755 

lei), care nu cuprinde TVA; 

- Malaxor cu brat spiral si cuva extractabila model SILVER VE 200, (in stare de functionare),  la 

valoare de 6.812 euro (echivalent a 31.149 lei), care nu cuprinde TVA; 

-  doua caruciore cu cuva SILVER VEC 200, numar de identificare 2018588, anul fabricatiei 2007 (in 

stare de functionare), la valoare totala de 3.175 euro (echivalent a 14.517 lei), care nu cuprinde 

TVA; 

Pretul total de pornire al licitatiei este de 27.647 euro (echivalent a 126.421), la care se adauga TVA 

potrivit dispozitiilor legale şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de evaluator Bojan Nicolae 

Emanoil de la JUST EVAL INVEST SRL cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, CUI 

31041884, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/1450/2012. 

 

Toţi acei care ar pretinde vreun drept asupra bunurilor sus menţionate, sunt somati să il arate executorului 

înainte de termenul de licitaţie, la termenele si sanctiunile prevazute de lege.  

Invitam, potrivit art. 761 Cod Procedura Civila pe cei interesati de cumpararea bunurilor sa se prezinte la 

termenul de licitatie si sa prezinte oferte de cumparare.  

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 – lei sau 

RO76WBAN2511022133501506 - euro deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Sibiu pe 

numele Executorului Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.                              data afişării: 23.05.2018 

Afişare: 

Judecătoria Alba Iulia, Primăria Medias,  Birou executor, Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu 

EXECUTOR  JUDECĂTORESC 

TĂMAŞ OVIDIU NICOLAE 


