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DOSAR NR. 700/O/2011 

 

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE  IMOBILIARĂ  
Emisă azi 21.09.2021 

 

         BEJ Budara Adriana, cu sediul în circumscripția Curții de Apel Craiova, situat în str. Brestei, nr. 

5, birou 7, Craiova, Dolj, prin executor judecătoresc  BUDARA ADRIANA, prin cererea de executare 

silită am fost investit cu punerea în executare a titlurilor executorii SENTINTA CIVILA NR.338 DIN 

01.02.2011 PRONUNTATA DE JUDECATORIA CARACAL IN DOSARUL NR. 

4696/207/2010 și a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare pronunțat în 

dosarul cu nr. 700/O/2011, a căror executare a fost încuviințată irevocabil, în dosarul cu numărul 

3474/207/2011 al Judecătoriei Caracal, cerere formulată de creditorul Dogaru Ion Paul cu domiciliul in 

Slatina, str. A.I. Cuza, nr.22, bl.FA21, sc.B, ap.18, jud. Olt, împotriva debitorului Bajanescu Marian 

Laurentiu cu domiciliul in Caracal, str. Negru Voda, nr.36, jud. Olt, care a fost somat în dosarul 

700/O/2011, somație ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform 

încheierii numărul 25700/2011, din data de 01.08.2011, iar potrivit Extrasului de Carte Funciară 

numărul 51671, din data de 29.03.2021 privind sarcinile, am constatat existența următorilor creditori : 

Banca Transilvania, Bajanescu Floarea .         

      În temeiul art. 496, 497 şi 504 din Codul de Procedură Civilă, am procedat la   

indisponibilizarea şi scoaterea la vanzare prin liciţatie publică, a imobilului situat în Caracal, 

str.Negru Voda, nr.36, jud Olt, ce este compus din: teren in suprafata de 567 mp, impreuna cu o casa 

compusa din 6 camere, bucatarie, baie, garaj si o prispa de lemn. 

    Licitaţia va avea loc la sediul BEJ Budara Adriana, din str. Brestei, nr. 5, birou 7, Craiova, 

Dolj, în  data de 16.11.2021, ora 11.00, având preţul de pornire de 378.650,25 lei, imobilul  fiind  

evaluat  la  valoarea  de 504.867  lei. 

    Invităm pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzării, să anunţe  

executorul  judecătoresc  care  efectuează  urmarirea, pană  la  data  stabilită  pentru  vanzare. 

   Toţi  cei  interesaţi  în  cumpărarea  imobilului  scos  la  vanzare,  se  vor  prezenta  la  sediul 

din str. Brestei, nr. 5, birou 7, Craiova, Dolj,  al BEJ Budara Adriana, pană la data licitaţiei publice şi 

vor depune ofertele de cumpărare însoţite de o cauţiune de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, în 

contul de consemnări nr. RO51RZBR0000060013051019, deschis la RAIFFEISEN BANK, la 

dispoziţia  BEJ Budara Adriana,  C.I.F.  RO 31451175. 
   Data afişării la sediul biroului: 21.09.2021. 

 

EXECUTOR JUDECATORESC 
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