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   PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 1 emisa in 28.07.2021 

 
 Gligor-Lungan Stefan, executor judecatoresc  in cadrul Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel 
Alba Iulia, numit prin OMJ nr. 1041/C/15.03.2012 cu sediul biroului in Alba Iulia, Str. Primaverii, Nr. 11B, Jud. Alba; 

Avand in vedere ca cererea de executare silita promovata de SC OTP FAKTORING ZRT cu sediul in Budapesta, Str. 
Mozar, Nr. 8 reprezentata prin  avocat  Doina Cobzaru avand sediul ales in Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 79, Etaj 3, Sector 
1, împotriva debitorului LAZAR MARIA MARCELA cu domiciliul in Aiud, Str. Avram Iancu, Nr. 65, Jud. Alba  si LAZAR VIRGIL cu 
domiciliul in Aiud, Str. Ecaterina Varga, Bl. P2, Sc. B, Ap. 6, Jud. Alba, in temeiul titlului executoriu constand in contractul de credit 
nr. C2204/1000/11852/06.08.2008 asa cum a fost modificat prin act aditional nr. 1/02.06.2009, act aditional nr. 2/22.12.2009 si act 
aditional nr. 3 din 17.09.2010 si contractul de ipoteca autentificat sub nr. 461/2008 din 06.08.2008 de BNP Bucur Cosmina 
Eugenia,  contract de cesiune de creanta 51-2012-049/29.02.2012. Prin Incheierea din data de 04.11.2013 am admis cererea 
creditorului, am dispus inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare silita nr. 206/2013, iar prin Incheierea din 
12.11.2013 a Judecatoriei Aiud, s-a incuviintat executarea silita imobiliara impotriva debitorului, pentru recuperarea sumei totale de 
133.149,56 CHF  reprezentând creante conform titlu executoriu, prin urmarirea bunului imobil proprietatea debitorilor situat in Aiud, 
Str. Avram Iancu, Nr. 65, Jud. Alba constand in gradina intravilan si curti contructii cu suprafata din acte de 1087 m.p., cu nr. top al 
parcelei 1226, 1227 si casa de piatra cu nr. top al parcelei 1227, CAD: C1, inscrise in CF 72876 Aiud ( nr. CF vechi 567 Aiud ),  
ipotecat in favoarea creditorului SC OTP FAKTORING ZRT.  

La data de 03.03.2014 li s-a comunicat debitorilor garanti somatie imobiliara si s-a inscris in cartea funciara urmarirea 
imobilului. De asemenea, li s-a comunicat incheierea de incuviintare a executarii silite astfel ca, potrivit art. 830 din Noul cod de 
procedura civila, de la aceasta data sunt decazuti din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmarit astfel ca 
în conformitate cu dispoziţiile art. 830 alin. 2 din NCPC, în urma consultarii cu parţile, in data de 15.05.2015 am emis incheiere prin 
care am numit ca administrator sechestru al imobilului pe garantul ipotecar LAZAR MARIA MARCELA. In baza documentelelor 
puse la dispozitie in data de 15.05.2015  am incheiat si procesul-verbal de situatie al imobilului. 

Avand in vedere raportul de expertiza  incheiat de catre expert tehnic ing. CRETIU MARIAN depus la dosarul nostru in 
data de  12.06.2018 prin care se arata ca valoarea de circulatie a imobilului care face obiectul executarii silite, mai sus aratat, este 
de 294.570,00 LEI, in data de 12.06.2018  in conformitate cu dispozitiile art. 835 si 836 alin. 1 din Noul cod de procedura civila, am 
emis incheiere privind stabilirea  valorii de circulatie a imobilului care face obiectul executarii silite si  in conformitate cu dispozitiile 
art. 837 alin. 2 din Noul cod de procedura civila, am stabilit primul termen pentru vanzarea imobilului in data de 10.07.2018, la 
sediul biroului nostru. In data de 09.07.2018 am inregistrat la dosarul executional Incheierea nr. 129/2018 din 06.07.2018, emisa 
de Judecatoria Aiud, prin care se dispune suspendarea provizorie a executarii silite imobiliare. Avand in vedere Hotararea civila nr. 
565/2021 pronuntata de Tribunalul Alba in dos. nr. 3994/175/2020/a3, prin care s-a admis apelul creditorului OTP Factoring SRL si 
s-a repins cerea de suspendare a executarii silite, urmeaza sa reluam primul termen pentru vanzarea imobilului. Astfel, 

 
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de  27.08.2021, orele 10.00 la sediul 

BEJ Gligor-Lungan Stefan din Alba Iulia, Str. Primaverii, Nr. 11B, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului constand 
in gradina intravilan si curti contructii cu suprafata din acte de 1087 m.p. precum  si casa de piatra situate in Aiud, Str. Avram 
Iancu, Nr. 65, Jud. Alba. Pretul de incepere al licitatiei este de 294.570,00 LEI.   

 
 

 Imobilul este grevat cu executare silita in favoarea creditorului SC OTP FAKTORING ZRT si se vinde liber de sarcini. 
 Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor executorului 
judecatoresc  inainte de data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.   
 Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la ora vanzarii, o cautiune in contul  RO44RNCB0003120583360003  beneficiar  
Gligor-Lungan Stefan  executor judecatoresc, deschis la BCR SA reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei. Dovada 
platii cautiuni va fi atasata ofertei scrise care se depune obligatoriu inainte de inceperea licitatiei. 
 Publicatia s-a afisat azi, data emiterii, la sediul BEJ care este si locul licitatiei, precum si, in termen la adresa imobilului, la 
la Primaria Aiud si Judecatoria Aiud, urmand a fi publicata si intr-un cotidian local precum si in registrul electronic de publicitate al 
UNEJ, conform art. 838 din Noul Cod de procedura civila. 
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