
 

 

 

Executor judecatoresc 

Tămaş Ovidiu Nicolae 

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

Dosar numarul 443/2016 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR.  II RELUATA - mobiliara 

din  23  luna  iulie  anul  2018 
 

În baza titlului executoriu: 

- Contract de ipoteca pe bunuri mobile nr. 44/30.08.2012 (accesoriu la contractul de credit 

9/05.09.2011);  

a carui executare a fost incuviinţata prin Incheierea nr. 698 pronunţata in data de 23.08.2016 de 

Judecatoria HATEG in dos. 1236/240/2016 şi a cererii de executare a creditoarei BRD Groupe Societe 

Generale SA, cu sediul în localitatea Bucuresti, B-dul Mihalache Ion nr. 1-7, bl. Turn BRD, Sector 1, 

prin reprezentanţii sai legali,, impotriva debitorului S.C. GAZ HATEG S.A., cu sediul in loc. Hateg, 

str. Victor Babes, nr. 101, jud. Hunedoara, avand CUI RO8473080 si J20/528/1996, 

 

Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 20 luna august, anul 2018, ora 10
00

, se va vinde 

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

judecatoresc, urmatorul bun mobil; 

-  autoutilitara MAN serie sasiu WMAM380272Y029185, cu numarul de inmatriculare HD-

08-GJR (662.601 km la data inspectiei evaluatorului- 29.11.2016); 

 

Pretul de pornire al licitatiei este de 5.000 euro, la care se adauga TVA potrivit dispozitiilor 

legale şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de evaluator Nicoleta Maria Anton, titular 

ANEVAR, Legitimatia 17777/2015, cu sediul social in  Alba Iulia, str.Vanatorilor, Nr.12, Bl.Vi9, 

Ap.12, Jud. Alba, fiind redus cu 50% dupa primul termen de licitatie la care nu s-a adjudecat. 

 

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: 23.07.2018 

Afişare: 

Judecătoria        loc. Hateg   

Primăria            loc. Medias   

Birou executor  loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu 

 

EXECUTOR  JUDECĂTORESC 

TĂMAŞ OVIDIU NICOLAE 


