
 
 

Dosar executare nr. 170/TS/2017 
Data : 18.05.2021 

 

PUBLICATIE DE VANZARE 
 
 Subsemnatul Tudorie Stefan, executor judecatoresc in circumscriptia Curtii de Apel Galati, 
avand in vedere cererea creditoarei TRANSURB SA, cu sediul in Galati - 8001579, Bld. George 
Cosbuc nr. 259, lot 2/1, judetul Galati, prin care ni se solicita executarea silita a titlurilor executorii : 
Sentinta Civila nr.384 din data de 12.04.2017 pronuntata de Tribunalul Galati si Incheierea de stabilire 
a cheltuielilor de executare silita emisa de executorul judecatoresc Tudorie Stefan, precum si faptul ca 
debitorul OANCA (fosta RADUCAN) Pina Rela, cu domiciliul in Galati, str. Victor Papilian  nr. 5, bl. 
H2, sc. 4, et. 1, ap. 65, Judetul Galati, nu si-a achitat debitele si cheltuielile de executare datorate, in 
conformitate cu art. 835, 838, 839 si urmatoarele din Codul de procedura civila 

PRIN PREZENTA ADUC LA CUNOSTINTA PUBLICA : 

 Termenul 1 de licitatie publica imobiliara ce va avea loc pe data de 23.06.2021, ora 10:00, la 
sediul executorului judecatoresc din Galati, Tiglina II, str. Brailei, nr.136, bl. B3 ap.51, jud. Galati, 
pentru recuperarea creantelor datorate prin vanzarea bunului imobil situat administrativ in Galati, 
Micro 40, Str. Victor Papilian nr. 5, bl. H2, sc. 4, et. 1, ap. 65, Judetul Galati, format dintr-o 
camera si dependintele aferente in suprafata de 19,55 m.p., identificat prin cartea funciara 102547-C1-
U38 a UAT Galati si numar cadastral 243/4;65, proprietatea debitorului OANCA (fosta RADUCAN) 
Pina Rela. 

 Valoarea imobilului a fost stabilita prin raport de evaluare de catre expertul evaluator judiciar 
DEJU Bogdan Ionut la suma de 79.400,00 Lei. Pretul de incepere (strigare) a termenului de licitatie 
este 79.400,00 Lei, nepurtator de TVA, conform art. 837 si 846 din Codul de procedura civila. 

 Imobilul este grevat de urmatoarele sarcini : urmarire silita inscrisa de catre executorul 
judecatoresc Tudorie Stefan in prezentul dosar de executare.  

In cazul in care eventualele creante ipotecare nu vor fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda, 
in aceeaşi zi, la o noua licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de aceste drepturi. Cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sunt somati sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita 
pentru vanzare, sub sanctiune legala.  

 Persoanele care doresc sa cumpere la licitatie imobilul sunt invitate sa se prezinte la locul 
stabilit mai sus; pana la termenul de vanzare acestea sunt obligate sa prezinte oferte de cumparare si sa 
depuna o garantie de 10% din pretul de pornire a termenului de licitatie la Libra Internet Bank Galati, 
pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Tudorie Stefan. 

 Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 9 exemplare, unul fiind afisat la 
sediul executorului judecatoresc de secretar la data intocmirii, 3 spre afisare la imobil, primarie si 
instanta de executare, cate unul pentru dosar, organele fiscale locale, debitori si creditoare. 

  
Executor Judecatoresc, 

TUDORIE Stefan 
           Red.ts 

 


