
Claudiu Valentin Zăgan 

Avocat titular în cadrul Cabinetului individual de avocat – Claudiu Valentin Zăgan, membru al Baroului 

Sibiu. Si-a început cariera în calitate de avocat colaborator în cadrul unui renumit cabinet de avocatură 

din Sibiu. 

Pe parcursul anilor a colaborat cu diferite cabinete şi societăţi de avocatură, birouri notariale şi birouri 

ale executorilor judecătoreşti din Sibiu, Bucureşti, Braşov, Făgăraş, Constanţa e.t.c., completându-si 

cunoştinţele teoretice şi practice prin implicarea în diferite proiecte din domeniul dreptului comercial, 

insolvenţă, recuperare creanţe, contencios adminstrativ, dreptul transporturilor, dreptul muncii, drept 

civil precum şi din domeniul imobiliar. 

Claudiu Valentin Zăgan are o experienţă bogată în ce priveşte consultanţa oferită clienţilor – persoane 

fizice, societăţi comerciale, instituţii ale statului – în domeniul dreptului comercial, dreptului civil, 

dreptului muncii şi contenciosului administrativ. 

Experienţa sa include asistenţa şi reprezentarea diferitelor societăţi comerciale în recuperarea 

creanţelor, iniţial prin transmiterea notificărilor care se impun, participarea la conciliere directă şi 

ulterior, dacă este cazul în faţa instanţelor de judecată şi instanţelor arbitrale. 

Claudiu Valentin Zăgan oferă de asemenea consultanţă în negocierea şi redactarea contractelor unor 

societăţi din domeniul imobiliar şi al construcţiilor. 

În domeniul dreptului imobiliar, experienţa sa este reprezentată de întocmirea rapoartelor de due 

dilligence imobiliar necesare achiziţionării bunurilor imobile de către persoane fizice sau juridice, 

asistenţă în negocierea şi elaborarea ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, precum şi 

asigurarea asistenţei/reprezentării juridice persoanelor fizice în demersurile lor de recuperare a 

bunurilor imobile de la Statul Român. 

Experienţa dobândită în timp vizează consultanţa juridică, asistarea şi reprezentarea clienţilor atât în 

faza prealabilă acţiunilor sau cererilor în instanţă (notificări, somaţii, conciliere directă în materie 

comercială sau plângere prealabilă în cazul contenciosului administrativ) cât şi în faţa instanţelor 

judecătoreşti de fond, în căile ordinare sau extraordinare de atac, precum şi în faza executării silite. 

Claudiu Valentin Zăgan profesează şi în limbile engleză, franceză sau italiană. 


