
 

 

 

 

Executor judecatoresc 

Tămaş Ovidiu Nicolae 

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

Dosar de instanţă nr. 2540/243/2014 

Dosar numarul 459/2014 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR.  III- REPETATA 

din  06  luna  noiembrie  anul  2018 

În baza titlului executoriu: 

- contract de ipoteca autentificat sub nr. 3299/24.07.2007 de BNP Aioanei Viorica modificat 

si completat prin Actul aditional nr. 1/16.03.2012 autentificat sub nr. 687/16.03.2012 de 

BNP Aioanei Viorica (accesoriu la contractul  de credit nr. 967/24.07.2007 modificat si 

completat prin actele aditionale nr. 1/15.04.2008 si 2/16.03.2012) 
a cărui executare a fost încuviinţată prin Încheierea pronunţată în data de 25.06.2014 de Judecătoria 

Hunedoara în dos. 2540/243/2014, s-a declanşat executarea silită la cererea creditorului BRD Groupe 

Societe Generale – Grup Sibiu prin Sucursala Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, B-dul G-ral 

Magheru, nr. 55, jud. Sibiu prin reprezentanţii săi legali, impotriva debitorilor/garanti ipotecari 

GALAN Anica si GALAN Dumitru, ambii cu domiciliul in Hunedoara - 331058, Str. Spiru Haret nr. 

4, Judetul Hunedoara. 

 
La dosar s-a depus adresa nr. 67864/12.01.2018 prin care KRUK ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 

Splaiul Unirii, nr. 165, cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7,8, si 9, sector 3, avand CUI 

RO21114156 si J40/3301/2007, in calitate de cesionar, solicita subrogarea in drepturi in baza contractulu de 

cesiune, devenind astfel creditor in dosar. 

 

Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 05 luna decembrie anul 2018, ora 15
00

, se va 

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

executorului judecatoresc, imobilul aflat în proprietatea debitorilor/garanti ipotecari GALAN Anica si 

GALAN Dumitru. 

 

Imobilul este situat în localitatea Cincis, Teliucu Inferior, jud. Hunedoara, este intabulat in 

Cartea Funciara nr. 60121 Teliucu Inferior ( CF vechi 43 N, nr. cad. vechi 378) sub nr. Crt. A1, 

cad 60121 si reprezintă: teren intravilan in suprafata de 10458 – in acte, 9.043 mp - masurata. 

 

Menţionăm faptul că, anterior urmaririi silite notate de executorului judecătoresc Tamas Ovidiu de 

sub C3, asupra imobilului sunt înscrise următoarele sarcini: sub B2 – interdicţie de înstrăinare, grevare, 

demolare, restructurare în favoarea BRD SA, sub C1 – drept de ipoteca in favoarea BRD SA, sub C2 – 

act notarial – act aditional nr. 1/16.03.2012 la contractul de ipoteca autentificat in 16.03.2012 de NP 

Aioanei V, potrivit extrasului  CF al imobilului nr. 21538/29.07.2014.  

 

Preţul total de strigare pentru imobilul descris mai sus este 53.800 euro echivalent a 238.900 

lei (valoarea nu cuprinde TVA) şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de evaluator Gunter 

Raimar Leutscaft de la SC NEOCONSULT VALUATION SRL, cu sediul in loc. Bucuresti, 

Splaiul Independentei, nr. 202, sect. 6 si in loc. Sibiu, str. I.P. Reteganu, nr. 6, jud. Sibiu, avand 

CUI 23814288 si J40/2353/2013 punct de lucuru Sibiu, str. Tipografilor, nr. 22, jud. Sibiu, fiind 

redus cu 50% dupa a doua licitatie la care nu s-a adjudecat. Se aplica dispozitiile art. 845 al. 8 in 

ceea ce priveste modul de stabilire al pretului de adjudecare. 



 

 

 

 

 

Mentionam potrivit art. 846 al. 8 Cod Procedura civila urmatoarele:  Dacă nu se obţine preţul 

de strigare şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ 

oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea 

se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei 

licitaţii. 

  

Toţi acei care ar pretinde vreun drept asupra imobilului sus menţionat, sunt somati să il arate 

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

 

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă. Licitaţia va 

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

judecatoresc. Se fixează termen de licitaţie publică pentru vânzarea imobilului descris mai sus, pentru 

ziua de 05.12.2018, ora 15
00

.  

 

Invitam, potrivit art. 838 Cod Procedura Civila aplicaibil pe cei interesati de cumpararea imobilului 

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 RO76 WBAN 2511 0221 3350 1506 – euro deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo 

România S.A., Sibiu pe numele Executorului Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.  

 

                                                                  data afişării: 06.11.2018 

 

Afişare: 

Judecătoria        loc. Hunedoara   

Primăria            loc. Teliucu Inferior 

Imobil                loc. Cincis, Teliucu Inferior, jud. Hunedoara 

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

 

 

EXECUTOR  JUDECĂTORESC 

TĂMAŞ OVIDIU NICOLAE 


