Executor judecatoresc
Tămaş Ovidiu Nicolae
Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, jud. Sibiu
Dosar numarul 83/2012

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. III - RELUATA
din 11 luna IUNIE anul 2018
În baza titlurilor executorii:
- Contract de credit nr. 576/16.10.2008, contract de garantie reală mobiliară nr. 576/A/20.02.2009,
contract de ipotecă nr. 1811/15.10.2008, autentificat sub nr. 3760/15.10.2008 de BNP Rusu Constantin,
contract de ipotecă nr. 1813/15.10.2008, autentificat sub nr. 3761/15.10.2008 de BNP Rusu Constantin,
incheiate cu BRD SA,
- Bilet la Ordin seria BRDE 3AE nr. 0075153 emis de SC DUDU MIXT SRL in valoare de 6.904,64 lei si
avalizat de Rujoiu Cornel,
- Bilet la Ordin seria BRDE 3AE nr. 0075153 emis de SC DUDU MIXT SRL in valoare de 6.904,64 lei si
avalizat de Rujoiu Cornel,
a căror executare a fost încuviinţată prin Încheierea pronunţată în data de 03.04.2012 de Judecătoria Orastie
în dos. 362/787/2012, 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 Rujoiu Cornel Lucian si Rujoiu Adina Mariana, ambii cu
domiciliul in loc. Orastie, str. N. Titulescu, nr. 21, jud. Hunedoara,
Precum si in baza lucrarile efectuate in dosar de 25/2016 al BEJ Gligor Lucian Stefan , ca urmare a faptului
ca prin Incheierea din data de 920/06.10.2016 pronuntata de Judecatoria Orastie in dos. 763/272/2016 prin care
au fost conexate cu prezentul dosar de executare silita, dosarul nr. 25/2016 al BEJ Gligor Lucian Stefan, dosarul
nr. 1075/2013 al BEJ Oancea Petru si dosarul nr. 72/2012 al BEJ Baciu Traian,
Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 10 luna iulie, anul 2018, ora 1630, se va vinde la licitaţie
publică, în loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc,
imobilul aflate în proprietatea debitorilor /garanti ipotecari Rujoiu Cornel Lucian si Rujoiu Adina Mariana.
Imobilul este situat in loc. Orastie, str.N. Titulescu, nr.21, jud. Hunedoara, reprezinta teren in
suprafaa de 630 mp. cu imobil casa, alcatuit din teren in suprafata de 630 mp. si constructie compusa din
corp1 (la strada) si corp2 (in spatele imobilului corp1) de tip P+E, potrivit extrasul ultimului extras cf
depus la dosar cu nr. 9798/22.04.2016, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 62944 Orastie, nr. Top
694/2/2 teren si C1, top 694/2/2 – casa.
Menţionăm faptul că, potrivit ultimului extras CF depus la dosar cu nr. 9798/22.04.2016, asupra
imobilului sunt notate urmatoarele:
- Sub B2 – interdictie de instrainare, grevare, demolare, restructurare si inchiriere in favoarea Rabon
Credit Solution Romania SRL;
- Sub C1 – drept de ipoteca in favoarea Rabon Credit Solution Romania SRL;
- Sub C2 – somatia de plata emisa in dos 83/2012 de executor Tamas Ovidiu in favoarea BRD GSG SA;
- Sub C3 – somatia de plata emisa in dos 17/2012 de executor Baciu Traian in favoarea Elit SRL;
- Sub C4 – urmarirea imobiliara in dos 1075/2013 de executor Oancea Petru;
- Sub C6 – sechestru asigurator insituit de Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi in dos. 399/P/2010
pentru prejudiciul produs de Rujoiu Cornel;
- Sub C7 – mentinerea sechestrului asigurator insituit de Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi in dos.
399/P/2010 pentru prejudiciul produs de Rujoiu Cornel;
- Sub C8 – urmarirea imobiliara in dos 25/2016 de executor Gligor Lungan Stefan pentru creditorul
Rabon Credit Solution Romania SRL;

Preţul de strigare pentru imobilul descris mai sus este 44.400 euro (echivalent a 202.726 lei), din care
corp 1 – 14.500 euro (echivalent a 66.205,50 lei), corp 2 – 22.000 euro (echivalent a 100.450 lei) si teren
7.900 euro (echivalent a 36.070,50 lei) si a fost stabilit prin evaluarea intocmita de evaluator Babeu Mihai
de la SC SYNDRE VALUATION SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.246C, et.12, sector
1 fiind redus cu 50% dupa termenul doi de licitatie la care nu s-a adjudecat..
Mentionam potrivit art. 846 al. 9 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 imobilelor sus menţionate, 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 10.07.2018, ora 1630.
Invitam, potrivit art. 839 Cod Procedura Civila 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 B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA, pe numele Executorului
Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.
Portrivit art. 844 Cod Procedura Civila, termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere al licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
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