
 

 
 

 

 

Executor judecatoresc 

Tămaş Ovidiu Nicolae 

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

Dosar numarul 859/2013 

 Data 04.03.2021 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR.  I RELUATA 

din  04  luna  martie  anul  2021 

 

 

În baza titlurilor executorii: 

- Contract de imprumut nr. 29 din data de 21.12.2010, contract de fidejusiune din 

data de 21.12.2010 accesoriu la contractul de credit; 

a căror executare a fost încuviinţată prin Încheierea nr. 481 pronunţată în data de 18.06.2020 de 

Judecătoria Avrig în dos. 815/787/2020, s-a declanşat executarea silită la cererea creditorului 

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - GRUP SIBIU SUCURSALA SIBIU, cu 

sediul in Sibiu - 550254, Str. Magheru nr. 55, Judetul Sibiu, (ulterior prin cererea inregistrata in 

10.06.2020 a creditorul cesionar KRUK S.A., cu sediul in WROCLAW, 8 WOLOWSKA 51-

116, POLONIA, prin reprezentant conventional avocat Catalin Maria, cu adresa pentru 

comunicarea actelor de procedura la KRUK Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul 

Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7,8,9, sector 3 si documentatia 

depusa la dosar, creanta a fost cesionata, KRUK S.A. devenind creditor in dosar), impotriva 

debitorului DRAGOMIR Constantin, cu domiciliul in Sadu - 557220, Str. I.M. Klein nr. 

13, jud. Sibiu. 

 

Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 31 luna martie, anul 2021, 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 situat in Loc. Talmaciu, tarla 10, parcela 150, jud. 

Sibiu, care reprezintă teren neimprejmuit in suprafata de 1947 mp., inscris in Cartea 

Funciara nr. 103749 Talmaciu, nr. Cadastral 103749, aflat în proprietatea debitorului 

DRAGOMIR Constantin, cu domiciliul in Sadu - 557220, Str. I.M. Klein nr. 13, jud. Sibiu. 

 

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

Ovidiu de sub C1, asupra imobilului nu sunt înscrise alte sarcini, potrivit extrasului  CF al 

imobilului nr. 6525/22.07.2020.  

 

Preţul total de strigare pentru imobilul descris mai sus este de 4.729 lei (valoarea nu 

cuprinde TVA) şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de Conadi Valuation SRL, cu 

sediu social la The Grand Offices JW Mariott, etaj 6, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, 

Bucuresti, prin evaluator Ionescu Alexandru Richard.  

  



 

 
 

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 31.03.2021, ora 15
00

.  

 

Invitam, potrivit art. 839 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 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.  

                                                                   

data afişării: 04.03.2021 

 

Afişare: 

Judecătoria        loc. Avrig   

Primăria            loc. Talmaciu 

Imobil               loc. Talmaciu, tarla 10, parcela 150 

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

 

 

 

EXECUTOR  JUDECĂTORESC 

TĂMAŞ OVIDIU NICOLAE 

 


