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Titlurile Executorii
I. Hotărârile judecătoreşti
Hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie civilă, comercială, de contencios administrativ,
conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi în materie penală sunt titluri executorii
pentru obligaţiile care vizează asupra unor pretenţii civile.
Potrivit art. 632 alin. (2) Cod proc. civ. constituie titluri executorii şi, prin urmare, pot fi aduse
la îndeplinire prin executare silită “hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice
alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.
Prin hotărâri trebuie să întelegem atât hotărârile propriu-zise prin care se soluţionează o
cauză de primă instanţă sau în căile de atac, precum şi încheierile judecătoreşti (potrivit art.
424 alin. (5) Cod proc. civ. “toate celelalte hotărâri date de instanţă se numesc încheieri dacă
legea nu prevede altfel”).
Condiţii pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti:
1. Hotărârea să fie executorie sau definitivă
Sunt hotărâri executorii:
• Hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
• Hotărârile date în primă instanţă fără drept de apel, ori cele în legătură cu care
părţile au convenit să exercite direct recursul.
Sunt hotărâri definitive:
• Hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
• Hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
• Hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
• Hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
• Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
• Orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
2. Hotărârea să conţină o obligaţie susceptibilă de executare silită
Pot fi puse în executare hotărârile care conţin obligaţii al căror obiect constă în plata unei
sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei
plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia
sau în luarea altor măsuri stabilite prin titlul executoriu.
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II. Hotărârile arbitrale
Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se aduce la îndeplinire întocmai ca şi o
hotărâre judecătorească, respectând aceleaşi condiţii. Pot fi puse în executare hotărârile
arbitrale chiar dacă sunt atacate cu acţiune în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor
cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei
judecătoreşti competente. Înaintea sau în tot cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate
cere tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul să încuviinţeze măsuri asiguratorii
şi măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de
fapt, dispunând executarea acestora.

III. Hotărârile judecătoreşti străine
În virtutea principiului încrederii reciproce între state, hotărârea străină devine executorie în
alt stat printr-o procedură simplă, menită să asigure recunoaşterea şi încuviinţarea executării.
Verificarea se face numai în ce priveşte îndeplinirea următoarelor condiţii: hotărârea să fie
definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată, instanţa care a pronunţat-o să fi avut
competenţa să judece procesul, să existe reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor
străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea şi în cazul încuviinţării
executării hotărârea străină să aibă caracter executoriu, instanţa română neavând abilitarea
să analizeze hotărârea în fond sau să o modifice aceasta bucurându-se de intangibilitate.
Cererile de recunoaştere a hotărârii judecătorești străine se soluţionează de tribunalul în
circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii
iar cererea de încuviinţare a executării hotărârii străine de tribunalul în circumscripţia căruia
urmează să se facă executarea, procedurile fiind specificate în noul Cod de procedură civilă.
Pe baza hotărârii definitive de încuviinţare a executării se emite titlul executoriu, în condiţiile
legii române, cu menţionarea hotărârii de încuviinţare pe titlu.

IV. Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate
O hotărâre judecătorească, o tranzacţie judiciară sau un act autentic care se referă la o creanţă
necontestată, emise într-un stat membru al Uniunii Europene pot fi aduse la îndeplinire prin
executare silită în România pe baza certificatului care însoţeşte înscrisul şi care îi atestă
calitatea de titlu executoriu european, fără a mai fi necesară încuviințarea executării și fără
a fi posibilă contestarea recunoaşterii sale.
Procedura de certificare drept titlu executoriu european se face în statul membru de
origine al titlului analizându-se ca hotărârea să aibă caracter executoriu, hotărârea să nu
fie incompatibilă cu dispoziţiile referitoare la competenţă, hotărârea s-a pronunţat în statul
membru în care debitorul îşi are domiciliul şi priveşte o creanţă necontestată.
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Creanţa se consideră necontestată când debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o
sau recurgând la o tranzacţie care a fost aprobată de o instanţă sau încheiată în faţa unei
instanţe în cursul unei proceduri judiciare sau când debitorul nu i s-a opus niciodată în cursul
procedurii judiciare sau în cazul în care debitorul, după ce a contestat-o iniţial în cursul
procedurii judiciare nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei şedinţe privind
această creanţă, cu condiţia ca atitudinea să poată fi asimilată unei recunoaşteri tacite sau
dacă a recunoscut-o ulterior în mod expres prin act autentic.
Pentru a executa într-un stat membru o hotărâre judecătorească, o tranzacţie judiciară sau
un act autentic, certificate drept titluri executorii europene se vor depune la executorul
judecătoresc: copiile hotărârii judecătoreşti, actului autentic sau tranzacţiei judiciare şi a
certificatului de titlu executoriu european, care să îndeplinească condiţiile de stabilire a
autenticităţii, precum şi traducerea acestora în limba oficială a statului membru în care se
face executarea, certificată de o persoană autorizată în acest scop în unul din statele membre.

V. Actele autentificate de notarul public
Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate
publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică,
în forma şi condiţiile legii. Prin autentificarea înscrisului trebuie să întelegem stabilirea
identităţii părţilor, exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul înscrisului,
semnătura acestora şi data înscrisului.
Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu
executoriu la data scadenţei creanţei constatate (data exigibilităţii creanţei). Prin creanţă
certă vom întelege creanţa a cărei existenţă rezultă neîndoielnic din însuşi titlul executoriu.
Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine
elementele care permit stabilirea lui.
Creanţele cu termen sau cele condiţionate, deşi nu pot fi puse în executare, neîndeplinind
condiţia exigibilităţii, pot fi înscrise, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din
urmărirea silită a bunurilor aparţinând debitorului.

VI. Cambia, biletul la ordin si CEC-ul
Potrivit dispoziţiilor art. 640 NCPC raportat la art. 53 din Legea 59/1934 şi la art. 61 din
Legea 58/1934 cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie
titluri executorii atât pentru suma arătată în titlu precum şi pentru dobânda legală de la data
refuzului la plată, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea specială1.
Potrivit art. 16 şi art. 17 din Legea 76/2012 sunt modificate prevederile cuprinse la art. 62 din din Legea 58/1934, respectiv art. 54
din Legea 59/1934 în sensul că în termen de 5 zile de la primirea somaţiei de plată debitorul poate face contestaţie la executare,
fiind înlocuită procedura opoziţiei la executare. Instanţa nu va putea suspenda executarea afară de cazul în care debitoul nu
recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura. În cazul suspendării executării creditorul poate obţine
măsuri de asigurare.

1
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VII. Actele de sancţionare contravenţională
Potrivit dispoziţiilor art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor procesul verbal neatacat în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării acestuia, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat
plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
Executarea amenzilor se face potrivit prevederilor legale privind executarea creanţelor
bugetare, iar pentru executarea despăgubirilor partea vătămată căreia i-a fost comunicat
procesul verbal neatacat în termen sau hotărârea irevocabilă poate proceda la executarea
lor potrivit dispoziţiilor legale privitoare la executarea silită a creanţelor.

VIII. Contractele privind creditele acordate de instituţiile
financiare bancare şi nebancare
Potrivit dispoziţiilor art. 52 din Legea 93/2009 contractele de credit, încheiate de o instituţie
financiară nebancară, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului
constituie titluri executorii.
Şi contractele de credit, încheiate de o instituţie financiară nebancară, precum şi garanţiile
reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii, aşa cum rezultă
din dispoziţiile art. 52 din Legea 93/2009.

IX. Contractul de leasing
Contractele de leasing constituie titlu executoriu, potrivit art. 8 din O.G. nr. 51/1997, dacă
utilizatorul nu predă bunul în următoarele situaţii: la sfârşitul perioadei de leasing dacă
utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului şi în
cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

X. Contractul de arendare
Contractul de arendare încheiat în formă autentică, precum şi cel înregistrat la consiliul local
constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu pentru plata arendei la termele şi în modalităţile
stabilite în contract (art. 1845 Cod civil).

XI. Contractul de împrumut
Împrumutul de folosinţă. Contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un
înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu în condiţiile legii,
în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului. Dacă nu este
prevăzut un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu
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numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori
întrebuinţarea are un caracter permanent.
Împrumutul de consumaţie. Contractul de împrumut încheiat în formă autentică sau printr-un
înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu în condiţiile legii, prin
decesul împrumutatului sau prin ajungere la termen.

XII. Contractul de locaţiune
Potrivit dispoziţiilor art. 1798 coroborat cu art. 1809 alin. (2) şi (3) Cod civil, contractul de
locaţiune încheiat prin înscris sub semnătură privată înregistrat la organele fiscale sau
contractul de locaţiune închiat în forma autentică constituie titlu executoriu potrivit legii
pentru:
• plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora,
prin lege;
• obligaţia de restituire a bunului dat în locaţiune, numai în cazul contractelor încheiate
pe durată determinată, la expirarea termenului.

XIII. Contractul de ipotecă
În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia garantată, creditorul
ipotecar poate trece la urmărirea bunului ipotecat atât pentru recuperarea capitalului, cât şi a
dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor şi a cheltuielilor făcute cu recuperarea sau conservarea
bunului (art. 2354 Cod civil). În actualul cod civil ipoteca include în conţinutul său atât vechea
ipotecă imobiliară cât şi garanţia reală mobiliară devenită acum ipotecă mobiliară. Potrivit
art. 2431 Cod civil, contractul de ipotecă valabil încheiat este titlu executoriu.

XIV. Contractul de asistenţă juridică
Contractul de asistenţă juridică legal încheiat este titlu executoriu cu privire la restanţele
din onorariu şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul clientului, potrivit art. 30 alin.
(3) din Legea 51/1995 astefl cum a fost modificată prin Legea 255/2004.

XV. Actul de adjudecare
Actul de adjudecare constituie titlu executoriu pentru adjudecatar împotriva debitorului sau,
după caz, a terţului dobânditor, ca şi împotriva oricărei persoane care posedă ori deţine
imobilul adjudecat, fără a putea un drept opozabil în condiţiile legii.
Actul de adjudecare constituie titlu executoriu pentru creditor împotriva adjudecatarului care
nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate.
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Activităţi date prin lege în sarcina
executorului judecătoresc
I. Recuperarea creanţelor prin executare silită
Recuperarea creanţelor prin executare silită este una din principalele activităţi ale
biroului nostru şi cea mai des întâlnită în practica execuţională. Orice tip de titlu executoriu
poate cuprinde obligaţii pecuniare în sarcina debitorului cel puţin cu caracter accesoriu
(cheltuieli de judecată, despăgubiri civile), dacă nu principal. Pe de altă parte, legea conferă
caracter de titlu executoriu anumitor înscrisuri care pot avea ca obiect numai un drept de
creanţă împotriva debitorului, dintre care exemplificăm: biletul la ordin, fila CEC, contractul
de împrumut, contractul de locaţiune încheiat pe perioadă nedeterminată2, contractul de
credit bancar, contractul de asistenţă juridică etc.
Condiţii prevăzute de lege pentru executarea silită a creanţelor.
Pentru a se proceda la executarea silită a creanţelor trebuie întrunite cumulativ două condiţii:
• dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris având valoare de titlu executoriu
şi
• creanţa să fie certă lichidă şi exigibilă.
Creanţa este certă când existenţa ei rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă când
cuantumul ei este precizat în titlul executoriu sau acesta cuprinde elemente care fac posibilă
stabilirea lui şi este exigibilă când obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau debitorul
a fost decăzut din termenul de plată.
Decăderea debitorului din termenul de plată se face, la cererea creditorului, de către instanţa
de executare dacă ne aflăm într-una din următoarele situaţii:
• debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii în scopul
realizării executării silite;
• debitorul îşi risipeşte averea;
• debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobşte cunoscută sau, prin fapta sa
săvârşită cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, a micşorat garanţiile date creditorului
său, ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviinţate;
• alţi creditori fac executări asupra averii lui.

Contractul de locaţiune încheiat pe perioadă determinată este titlu executoriu atât pentru plata chiriei, cât şi pentru
restituirea bunului dat în locaţiune la expirarea termenului.

2
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Etapele executării silite
1. Înregistrarea cererii de executare
Executarea silită se pune în mişcare la cererea creditorului la care se ataşează titlul executoriu
în original sau în copie legalizată, după caz, dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv
timbrul judiciar, precum şi alte încrisuri cerute de lege, dacă este cazul.
Prima etapă în cadrul executării silite pentru recuperarea unei creanţe, adusă ca element de
noutate de noul Cod de procedură civilă, constă în verificarea de către executorul judecătoresc
a actelor depuse de către creditor şi pronunţarea unei încheieri prin care dispune înregistrarea
cererii şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, refuzul deschiderii procedurii de
executare silită. Încheierea executorului judecătoresc se comunică creditorului care, în cazul
refuzului de deschidere a procedurii de executare, o poate ataca cu plângere la instanţa de
executare în termen de 15 zile de la comunicare.
2. Încuviinţarea executării silite
În cazul deschiderii dosarului de executare executorul judecătoresc va solicita instanţei de
executare, în termen de maxium 3 zile de la înregistrarea cererii, încuviinţarea executării,
înaintând în copii certificate cererea de executare formulată de creditor, titlul executoriu,
încheierea prin care s-a dispus deschiderea dosarului de executare, taxa de timbru şi timbrul
judiciar achitate de către creditor. Pentru a asigura celeritatea activităţii de executare silită,
noul Cod de procedură civilă a adăugat termenului de 7 zile de la înregistrarea cererii în
care instanţa este obligată să se pronunţe cu privire la cererea de încuviinţarea executării un
termen de cel mult 7 zile pentru motivarea acesteia. De asemenea, încuviinţarea executării
îşi produce efectele pe întreg teritoriul României şi se extinde şi asupra titlurilor executorii
emise de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare încuviinţate.
3. Identificarea veniturilor şi bunurilor urmăribile
După pronunţarea instanţei în sensul admiterii cererii de încuviinţare a executării, executorul
judecătoresc va proceda, de îndată, la identificarea veniturilor si bunurilor urmăribile apar
ţinând debitorului3. Pentru identificarea acestora executorul judecătoresc are la dispoziţie
mai multe metode:
• informaţii furnizate de creditor care vor fi dovedite de acesta cu acte sau vor fi
verificate de executorul judecătoresc prin solicitarea de relaţii de la autorităţile ce
deţin informaţiile respective, cărora li se vor solicita şi actele doveditoare.
Pentru urgentarea derulării executării noul Cod de procedură civilă permite executorului judecătoresc efectuarea anumitor
demersuri de executare şi înainte de comunicarea de către instanţă a încheierii de încuviinţarea executării. Astfel, în măsura
în care executorul judecătoresc deţine informaţiile necesare, poprirea asupra veniturilor sau sumelor deţinute în conturi de
către debitor se poate înfiinţa şi în baza unui certificat care arată soluţia pronunţată de instanţă în dosarul de încuviinţare a
executării.

3
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• informaţii obţinute de la debitor care poate fi chemat de către executorul judecătoresc
să dea relaţiile necesare derulării executării, refuzul debitorului de a da relaţii sau
de a se prezenta putând fi sancţionat de către instanţa de executare cu amendă de
la 100 la 1.000 lei.
• informaţii obţinute de la terţii care datorează sume de bani debitorului urmărit ori
deţin bunuri ale acestuia, aceştia fiind obligaţi potrivit legii să declare întinderea
obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, precum şi orice alte împrejurări care ar
putea influenţa desfăşurarea executării silite, sub sancţiunea amenzii de la 50 la 700
lei, putând fi obligaţi de instanţa de executare şi la plata unei despăgubiri pentru
prejudiciul cauzat prin amânare;
• informaţii furnizate de instituţiile publice, instituţiile de credit, organele fiscale si
orice alte persoane fizice sau juridice care au obligaţia să comunice executorului
judecătoresc relaţiile pe care acesta le apreciază ca fiind necesare realizării executării
silite, sub sancţiunea amenzii de la 50 la 700 lei, putând fi obligaţi de instanţa de
executare şi la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin amânare.
Codul nou de procedură civilă sprijină executorul judecătoresc şi în activitatea de obţinere
informaţii asigurându-i accesul liber la cartea funciară, registrul comerţului şi alte registre
publice care conţin date despre bunurile debitorului succesibile de executare silită.
Totodată, este instituită obligaţia Ministerului Public de a face diligenţele necesare, la cererea
executorului judecătoresc, pentru obţinerea informaţiilor necesare derulării executării, în
special pentru identificarea entităţilor publice sau private la care debitorul are deschise
conturi sau depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este acţionar ori asociat sau,
după caz, deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de valoare susceptibile de
urmărire silită.
4. Forme de executare
După identificarea veniturilor şi bunurilor urmăribile aparţinând debitorului, executorul
judecătoresc are la dispoziţie, pentru recuperarea creanţei, mai multe forme de executare
care se vor derula simultan sau succesiv, până la realizarea integrală a dreptului recunoscut
prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate prin titlu,
precum şi a cheltuielilor de executare.
Pentru recuperarea creanţei prevăzute în titlul executoriu, executorul judecătoresc poate porni
împotriva debitorului urmărirea asupra bunurilor mobile aparţinând acestuia prin poprirea
sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale, valorificarea
bunurilor mobile corporale aflate în posesia acestuia sau deţinute de terţi sau urmărirea
fructelor şi veniturilor imobilelor (urmărirea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de
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rădăcini şi urmărirea veniturilor imobilelor), precum şi urmărirea imobilelor proprietatea
debitorului.
Poprirea. În cadrul acestei forme de executare se urmăresc sumele de bani datorate debitorului
sau deţinute în numele acestuia de către o terţă persoană, sau care i se vor datora în viitor,
în temeiul unor raporturi juridice existente, dar şi titlurile de valoare sau alte bunuri mobile
incorporale. În noul cod de procedură civilă poprirea se poate înfiinţa şi asupra bunurilor
mobile corporale aparţinând debitorului, dar deţinute de un terţ.
Particularitatea acestei forme de executare este aceea că ea se derulează fără somarea
debitorului anterioară urmăririi, acesta fiind numai înştiinţat de efectuarea procedurii, odată
cu poprirea, iar terţul poprit este obligat să facă plata în termen de 5 zile de la comunicarea
popririi4.
Primind suma de la terţul poprit, executorul judecătoresc va proceda imediat la eliberarea
ei. Doar în situaţia în care şi alţi creditori intervenienţi şi-au depus şi titlurile lor pentru a
participa la distribuire procedura este diferenţiată în sensul că în termen de 15 zile de la
expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanţă executorul va întocmi proiectul
de distribuire a sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege. În cazul în care vor
exista obiecţiuni se va fixa de către executorul judecătoresc un termen pentru conciliere,
iar dacă aceasta nu va fi posibilă se va proceda la contestarea procesului verbal, contestaţia
având ca efect suspendarea executării până la primul termen de judecată când instanţa de
executare se va pronunţa cu privire la menţinerea sau anularea măsurii.
În cazul în care terţul poprit nu se conformează dispoziţiei de poprire emisă de executor şi
nu efectuează plata în termenul de 5 zile arătat mai sus, creditorul, debitorul, sau executorul
judecătoresc pot sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi, hotărârea
pronunţată constituind titlu executoriu la data rămânerii definitive împotriva terţului poprit,
până la concurenţa sumei pentru care s-a făcut validarea. Terţul poprit care cu rea- credinţă
refuză să îşi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi poate fi amendat de către
instanţă cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei.
Legat de bunurile mobile corporale sau incorporale deţinute de un terţ proprietatea
debitorului, poprirea are doar un caracter de indisponibilizare, executarea acestora
continuând prin vânzare potrivit procedurii prevăzute pentru urmărirea mobiliară
propriu-zisă.
Urmărirea bunurilor mobile proprietatea debitorului. Pentru realizarea creanţelor, creditorul
va putea urmări bunurile mobile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau deţinute de
alte persoane.

4

Termenul a fost modificat prin noul cod de procedură civilă, în vechiul cod acesta fiind de 15 zile
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Urmărirea începe cu somarea debitorului, iar dacă acesta nu îşi achită creanţa în termen
de o zi de la primire, se va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile aparţinând
debitorului, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ. În cazul în care există pericol evident
de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută odată cu cererea
de executare silită, prin încheierea de încuviinţare a executării instanţa va putea dispune ca
sechestrarea bunurilor să se facă odată cu comunicarea somaţiei. Îmbunătăţirea adusă de
noul Cod de procedură civilă constă în judecarea cererii odată cu încuviinţarea executării şi
nu pe calea unei acţiuni distincte.
Procedura de identificare a bunurilor găsite la domiciliul debitorului care pot fi supuse
sechestrului este lămurită în noul Cod de procedură civilă în concordanţă cu Codul civil în
sensul că bunurile aflate la locul care constituie domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul
social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la proba contrară, că aparţin acestuia
din urmă, fiind supuse sechestrării. Se vor sechestra chiar şi bunurile despre care se pretinde
că ar fi proprietatea altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri cu dată
certă, făcându-se numai menţiune în procesul verbal de sechestru despre drepturile pretinse.
După cum spuneam la început, se pot sechestra şi bunurile debitorului aflate în posesia unui
terţ. Dacă terţul deţine bunurile în temeiul unui titlu acesta este obligat să declare acest
lucru şi să înmâneze executorului judecătoresc o copie certificată a titlului respectiv, care
va proceda chiar şi în această situaţie la sechestrare. Dacă terţul nu recunoaşte faptul că
bunurile aparţin debitorului, însă creditorul pretinde şi face dovada acestui lucru, instanţa de
executare va putea să autorizeze executorul judecătoresc să continue aplicarea sechestrului.
Sechestrarea se face prin identificarea bunurilor şi aplicarea asupra acestora a unui semn
distinctiv, bunurile putând fi lăsate fie în custodie debitorului sau a terţului deţinător, cu
acordul creditorului, dacă aceştia nu se opun, fie în custodia creditorului, dacă debitorul nu
se opune, sau se vor preda unui administrator-sechestru.
În ce privește sechestrarea autovehiculelor, măsura se va menționa și pe certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate. Organele de poliție vor sprijini aplicarea măsurii
sechestrului prin oprirea în trafic a autoturismului sechestrat, ridicarea certificatului de
înmatriculare și a cărții de identitate care vor fi trimise executorului judecătoresc. Debitorului
i se va pune în vedere să se prezinte la executor într-un termen rezonabil.
Debitorul nu se poate opune sechestrării şi va putea obţine ridicarea sechestrului numai
dacă plăteşte integral creanţa, inclusiv accesoriile şi cheltuielile de executare sau dacă va
consemna întreaga valoare a creanţei şi va depune dovada executorului judecătoresc. În
această a doua situaţie, dacă nu se face contestaţie la executare, consemnarea va fi apreciată
drept plată şi se va elibera în temeiul unei încheieri emisă de executorul judecătoresc. Dacă se
formulează contestaţie la executare, urmărirea este suspendată de drept până la soluţionarea
contestaţiei.
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Pe tot timpul sechestrării debitorul pierde dreptul de a dispune de bun sub sancţiunea unei
amenzi judiciare de la 2.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta sa nu constituie infracţiune, putând
fi obligat şi la despăgubiri în favoarea creditorului. Bunurile sechestrate nu se vor muta
din locul în care debitorul, terţul deţinător sau, după caz, administratorul-sechestru au fost
autorizaţi să le păstreze decât cu acordul executorului judecătoresc.
Odată cu aplicarea sechestrului, executorul judecătoresc este obligat să evalueze bunurile
sechestrate, iar dacă aceasta nu va fi cu putinţă, evaluarea se a face de către un expert.
Dacă în termen de 15 zile de la sechestrarea bunurilor debitorul nu plăteşte suma datorată,
toate accesoriile, precum şi cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va proceda
la valorificarea bunurilor prin vânzare. Cu toate acestea, dacă bunurile sechestrate sunt
supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, ori dacă păstrarea lor ar prilejui cheltuieli
disproporţionat de mari în raport cu valoarea lor, vânzarea se va face de îndată.
Vânzarea amiabilă. Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi încuviinţeze
debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate, acesta fiind obligat
să aducă la cunoştinţa executorului ofertele primite, indicând şi datele de indentificare ale
potenţialului cumpărător şi termenul în care acesta din urmă s-a angajat să consemneze
preţul propus. Dacă terţul cumpărător nu consemnează preţul oferit la dispoziţia executorului
judecătoresc în termenul convenit, se va fixa termen pentru vânzare la licitaţie.
Vânzarea directă. Executorul judecătoresc poate să procedeze, cu acordul ambelor părţi, la
valorificarea bunurilor prin vânzare directă cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit
de executorul sau prin expertiză.
Vânzarea la licitaţie. În cazul vânzării prin licitaţie publică executorul judecătoresc va efectua
procedurile de publicitate a vânzării, afişând anunţurile de vânzare cu cel puţin 5 zile înainte
de ţinerea licitaţiei la locul licitaţiei, la sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la
locul vânzării bunurilor şi al instanţei de executare, precum şi în alte locuri publice. Vânzarea
se va anunţa şi într-un ziar local sau în lipsă într-un ziar de circulaţie naţională, ziare, reviste,
precum şi pagini de internet deschise în acelaşi scop.
Persoanele care doresc să participe la licitaţie vor consemna cel mai târziu până la începerea
licitaţiei la dispoziţia executorului judecătoresc cel puţin 10 % din preţul de începere al
licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere. Debitorul nu poate participa
la licitaţie nici personal, nici prin personă interpusă. Creditorul urmăritor nu poate adjudeca
bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din preţul de începere al licitaţiei.
Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul judecătoresc care va oferi
bunurile spre vânzare. La primul termen de licitaţie stabilit de executorul judecătoresc,
bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive făcute la intervale de timp care să
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permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, iar atunci când există un singur
concurent, acesta a oferit preţul de pornire al licitaţiei. Dacă nu se obţine preţul de începere
al licitaţiei la acelaşi termen, bunul va fi din nou scos la vânzare licitaţia începând la preţul
de 75% din cel prevăzut în publicaţia de vânzare, iar bunul se va vinde celui care va oferi
preţul cel mai mare. Dacă nu se oferă nici preţul la care a fost din nou scos bunul la vânzare
noul cod de procedură civilă introduce un al doilea termen de licitaţie al cărui termen nu
poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitaţii, când bunul va fi scos la vânzare la
50 % din preţul prevăzut în primele anunţuri. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, la acelaşi
termen, bunurile se vor vinde la cel mai mare preţ oferit chiar şi când la licitaţie s-a prezentat
un singur ofertant. De la aceste reguli este exceptată vânzarea bunurilor supuse degradării,
alterării sau deprecierii care se vor vinde la primul termen la orice preţ şi oricare ar fi numărul
concurenţilor.
Preţul vânzării se achită de îndată de către adjudecatar, în numerar sau cu ordin de plată sau,
la cererea acestuia acceptată de creditor, în cel mult 5 zile de la data licitaţiei.
Executorul judecătoresc va elibera adjudecatarului un certificat de adjudecare care constituie
dovada dreptului de proprietate. Predarea efectivă a bunului se va face după achitarea
integrală a preţului. Nicio cerere de desfiinţare a vânzării nu poate fi admisă împotriva
terţului adjudecatar care a plătit preţul afară de cazul în care a existat fraudă din partea
acestuia.
Suma de bani realizată din vânzare se eliberează, după reţinerea cheltuielilor de executare,
creditorului urmăritor până la acoperirea integrală a creanţei sale, iar suma rămasă disponibilă
se eliberează debitorului. Dacă există mai mulţi creditori urmăritori, eliberarea se va face
potrivit ordinii de preferintă prevăzute de lege.
Urmărirea fructelor şi veniturilor imobilelor. Urmărirea fructelor neculese şi a recoltelor prinse
de rădăcini nu se va putea face decât în cele 6 săptămâni înaintea coacerii. Prima etapă este
somarea debitorului care se va face cu două zile înaintea urmăririi, urmată de sechestrarea
bunurilor şi numirea unui administrator sechestru. Câte un exemplar al procesului verbal de
sechestru se înaintează şi primăriei în raza căreia se află bunurile sechestrate şi oficiului de
cadastru pentru notarea urmăririi în cartea funciară.
Administratorul sechestru are îndatorirea de a păstra, culege şi depozita fructele sau recoltele
sechestrate, cheltuielile necesare fiind avansate de creditor.
Vânzarea fructelor şi recoltelor se poate face fie aşa cum sunt ele prinse de rădăcini sau după
ce vor fi culese şi se va face de preferinţă în zilele nelucrătoare sau zilele de târg sau bâlci,
fie la faţa locului, fie în târg sau bâlci, fiind anunţată cu cel puţin 5 zile înainte la primăria
locului bunurilor, la domiciliul debitorului, la locul unde se face vânzarea precum şi în alte
locuri publice.
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Vânzarea va urma regulilor vânzării bunurilor mobile, deja descrisă anterior şi se va face
fie de către executorul judecătoresc, fie de către administratorul judiciar cu încuviinţarea
executorului judecătoresc, căruia ii va depune o listă privind fructele sau recoltele vândute şi
preţul de vânzare semnată şi de cumpărători cu consemnarea preţului vânzării la dispoziţia
executorului. Eliberarea sumelor şi a certificatului de adjudecare se va face de către executorul
judecătoresc.
Element de noutate în noul Cod de procedură civilă este şi urmărirea veniturilor imobilelor
care se supunea anterior numai regulilor popririi şi care, potrivit prevederilor noului cod, se
va face numai în situaţia în care nu este începută urmărirea asupra imobilului, situaţie în
care administratorul sechestru desemnat va culege şi chiriile imobilului sau îl va valorifica
prin închiriere.
Această procedură urmează o cale diferită încă de la început în sensul că ea va fi precedată,
ca şi procedura de urmărire imobiliară, de o nouă încuviinţare a executării.
Administratorul sechestru are toate atribuţiile şi obligaţiile privind buna întreţinere a
imobilului şi raporturile cu chiriaşii putând chiar, cu încuviinţarea instanţei, să închirieze sau
să denunţe contracte, să evacueze chiriaşii, să recupereze sumele de bani datorate de aceştia.
Executorul judecătoresc va preda administratorului-sechestru pentru realizarea sarcinilor sale
bunurile ale căror venituri sunt urmăribile, iar, la cererea creditorului, instanţa de executare
va putea să ordone evacuarea în tot sau în parte a imobilului.
Administratorul sechestru la fiecare 6 luni sau la sfârşitul gestiunii sale va prezenta
executorului judecătoresc o dare de seamă privind încasările şi plăţile efectuate pe bază de
documente justificative.
Verificând socotelile executorul judecătoresc va putea, dacă apreciază necesar sau dacă o
va cere creditorul să revoce din funcţie administratorul sechestru şi să numească o altă
persoană. Suma cuvenită acestuia va fi plătită numai dacă socotelile privind administrarea
imobilului au fost aprobate de executor.
Sumele realizate prin acest tip de urmărire vor fi eliberate potrivit regulilor generale de
eliberare prezentate deja la urmărirea silită a veniturilor debitorului.
Urmărirea imobilelor. În privinţa urmăririi imobilelor aflate în proprietatea debitorului,
noul Cod de procedură civilă aduce modificări importante, în sensul protejării dreptului de
proprietatea al debitorului, prin aplicarea unor rigori şi condiţii speciale pentru valorificarea
acestora.
Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă introducerea unui prag de 10.000
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lei sub care nu pot fi urmărite imobilele proprietatea debitorului decât dacă acesta nu are
alte bunuri mobile urmăribile sau dacă are alte bunuri mobile urmăribile, dar acestea nu pot
fi valorificate. Pentru a se putea prevala însă de acestă protecţie, debitorul este obligat să
ofere informaţiile necesare privind bunurile mobile ce pot fi fructificate în vederea acoperirii
integrale a creanţei. Refuzul său nejustificat de a furniza executorului judecătoresc informaţiile
şi dovezile necesare, sau furnizarea cu rea-credinţă de informaţii incomplete în legătură cu
existenţa şi valoarea bunurilor mobile sau a veniturilor permit declaşsarea urmăririi silite
imobiliare chiar daca valoarea creanţei nu depăşeşte 10.000 lei.
În situaţia urmăririi bunurilor imobile se introduce prin noul Cod civil o nouă cerere de
încuviinţare a executării imobiliare, încheierea iniţială conferind executorului judecătoresc
numai posibilitatea de a urmări bunurile mobile şi veniturile debitorului. Pentru obţinerea
încuviinţării urmăririi unui imobil proprietatea debitorului, creditorul va adresa executorului
judecătoresc o nouă cerere de urmărire, executorul judecătoresc înaintând cererea de urmărire,
însoţită de titlul executoriu şi taxele de timbru, la instanţa în circumscripţia căreia se află
imobilul urmărit.
Publicitatea urmăririi se realizează prin notarea urmăririi imobilului în cartea funciară cu
indicarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea, prin înscrierea
încheierii de încuviinţare a urmăririi imobiliare (şi nu a somaţiei executorului judecătoresc
cum se întâmpla potrivit prevederilor anterioare). După notarea urmăririi în cartea funciară,
executorul judecătoresc va identifica imobilul urmărit folosindu-se de informaţiile furnizate
de părţi, dar şi de datele rezultate din demersurile executorului judecătoresc care, dacă
apreciază necesar, se va deplasa la locul imobilului, deplasarea executorului judecătoresc la
imobil devenind astfel opţională şi nu obligatorie.
După comunicarea către debitor a încheierii de încuviinţarea executării imobiliare, debitorul
sau, după caz, terţul dobânditor, este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare
a imobilului urmărit. Executorul judecătoresc va numi un administrator-sechestru care să
asigure administrarea imobilului, încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare şi
apărarea în litigiile privitoare la acest bun (administrator sechestru poate fi numit însuşi
debitorul, sau teţul dobânditor, executorul judecătoresc procedând la predarea imobilul cu
acest titlu).
În noul Cod de procedură civilă se introduce posibilitatea ca instanţa de executare, la cererea
creditorului sau a executorului judecătoresc, să ordone evacuarea debitorului sau a terţului
dobânditor din imobilul ce face obiectul urmăririi silite imobiliare, fie de îndată, fie într-un
anumit termen.
Declanşarea procedurii de vânzare a imobilului se face dacă, în termen de 15 zile de la
comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, debitorul nu îşi plăteşte datoria.
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Evaluarea imobilului a suferit, de asemenea, modificări în noul Cod de procedură civilă în
sensul că valoarea de circulaţie a imobilului raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea
respectivă se va stabili de către executorul judecătoresc prin încheiere şi va fi comunicată
părţilor. În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii, părţile pot solicita executorului
judecătoresc să se facă evaluarea prin expertiză de specialitate, sub sancţiunea decăderii. O a
doua expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o nouă valoare.
În termen de 5 zile de la stabilirea preţului, se va stabili termenul de vânzare, care nu va fi
mai scurt de 20 de zile şi nici mai lung de 40 de zile de la data afişării publicaţiei la locul
unde va avea loc licitaţia5.
Publicaţia de vânzare se va afişa la sediul organului de executare şi al instanţei de executare,
la locul în care se află imobilul urmărit, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială se află
imobilul, precum şi la locul unde se desfăşoară licitaţia dacă acesta este altul decât locul
unde este situat imobilul. Noile reglementări prevăd, cu titlu de noutate, obligativitatea
publicării unui extras din publicaţia de vânzare într-un ziar de circulaţie naţională pentru
imobilele a căror valoare depăşeşte 250.000 lei, sau într-un ziar local pentru imobilele a căror
valoare nu depăşeşte această sumă, sub sancţiunea nulităţii, cheltuielile de publicare fiind
avansate de către creditorul urmăritor. De asemenea, se poate publica vânzarea şi în ziare,
reviste şi alte publicaţii existente care sunt destinate vânzării imobilelor, inclusiv pe pagini
de internet deschise în acest scop.
Vânzarea se va face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la
locul situării imobilului sau în orice alt loc dacă se socoteşte că este potrivit pentru o bună
valorificare.
Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină
de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde. Ofertanţii sunt
obligaţi să depună o cauţiune de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Debitorul nu poate
licita nici personal, nici prin persoane interpuse. Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea
participanţilor sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc care
poate refuza participarea, făcând menţiune despre aceasta în procesul verbal de licitaţie.
Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la o
valoare mai mică de 75 % din preţul de pornire al primei licitaţii.
La termenul de licitaţie executorul judecătoresc va oferi spre vânzare imobilul prin trei
strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări pornind de la
preţul cel mai mare oferit, dacă acesta este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea
sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acel preţ. În cazul în care nu este oferit nici
preţul la care imobilul a fost evaluat vânzarea se va amâna la un alt termen de cel mult 30
Observăm şi aici intervenţia legiuitorului în scopul scurtării duratei procedurii execuţionale, termenul stabilit pentru vânzarea la
licitaţie potrivit prevederilor anterioare fiind de cel puţin 30 de zile şi cel mult 60 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare.
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de zile, când licitaţia va începe de la preţul de 75 % din preţul de pornire al primei licitaţii.
Dacă nu se obţine preţul de începere al licitaţiei şi există cel puţin doi licitatori la acelaşi
termen bunul va fi vândut la preţul cel mai mare oferit, dar nu mai puţin de 30 % din preţul
de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană
care oferă preţul de pornire al licitaţiei. Dacă cu toate acestea imobilul nu a fost adjudecat
nici la a doua licitaţie se va putea stabili un nou termen pornind de la preţul de 50% din
preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine acest preţ şi există cel puţin doi licitatori
bunul va fi vândut la acest termen la preţul cel mai mare oferit, chiar dacă acesta este mai
mic decât valoarea garanţiei sau a creanţei. Vânzarea se poate face chiar dacă se prezintă o
singură persoană dacă oferă preţul de pornire al licitaţiei.
Adjudecatarul imobilului va depune la dispoziţia executorului judecătoresc, în termen de 30
de zile, preţul vânzării ţinând seama şi de garanţia depusă în contul preţului; în caz de neplată
imobilul se va scoate din nou la vânzare în contul acestuia, adjudecatarul fiind responsabil
de cheltuielile ocazionate de noua licitaţie şi de eventuala diferenţă de preţ, iar in cazul în
care imobilul nu se va vinde adjudecatarul va suporta în totalitate cheltuielile ocazionate de
urmărire care se vor reţine cu precădere din cauţiunea depusă.
După plata integrală a preţului adjudecatarului i se va întocmi actul de adjudecare din care
un exemplar i se va comunica acestuia, iar un exemplar se va înainta din oficiu de către
executorul judecătoresc biroului de cadastru şi carte funciară pentru înscrierea provizorie.
Actul de adjudecare se va putea ataca în termen de o lună de la data înscrierii provizorii în
cartea funciară, pe calea contestaţiei la executare. Dacă nu s-a făcut contestaţie sau contestaţia
a fost respinsă, prin hotărâre definitivă executorul va hotărî din oficiu intabularea dreptului
de proprietate în cartea funciară. Totodată, la cererea adjudecatarului acesta va fi pus în
posesia imobilului adjudecat de către executorul judecătoresc.
Eliberarea şi distribuirea sumelor recuperate din vânzare urmează regulile pe care
le-am expus deja la urmărirea veniturilor debitorului.

II. Recuperarea creanţelor pe cale amiabilă
În absenţa unui titlu executoriu, pentru a evita durata procedurilor judiciare, sau chiar şi în
prezenţa unui titlu executoriu din dorinţa de a nu deteriora relaţiile comerciale cu clienţii
aflaţi în dificultate de plată, creditorii pot opta pentru recuperarea creanţelor pe cale amiabilă.
Procedura se realizează prin mai multe etape:
• Investigarea solvabilităţii debitorului persoană fizică sau persoană juridică;
• Notificarea şi contactarea debitorului;
• Facilitarea întâlnirii părţilor la sediul biroului şi negocierea modalităţilor de plată
favorabile, aducându-i-se la cunoştinţă debitorului consecinţele juridice ale neplăţii;
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• Deplasări la domiciliul sau, după caz, sediul debitorului.
Dacă demersurile amiabile nu dau rezultate pozitive şi creditorul solicită aducerea la
îndeplinire a titlului executoriu obţinut prin executare silită, are avantajul că executorul
judecătoresc, singurul competent să deruleze ambele operaţiuni, va cunoaşte situaţia
debitorului si mijloacele pe care le are la îndemână pentru recuperarea creanţei.

III. Predarea silită a bunurilor mobile
Pentru aducerea la îndeplinire prin executare silită a unei obligaţii de predare a unui bun
mobil, executorul judecătoresc, după ce verifică titlul executoriu depus de către creditor
şi se pronunţă asupra deschiderii dosarului de excutare, va solicita instanţei încuviinţarea
executării silite împotriva debitorului. Încheierea de încuviinţare a executării pronunţată de
instanţă se comunică debitorului, punându-i-se în vedere ca în termen de 24 de ore de la
data primirii să predea bunul creditorului.
Dacă debitorul nu își îndeplinește obligația de predare a bunului în termen de 24 de ore de
la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, predarea se face prin executare silită.
Dacă titlul executoriu cuprinde o obligație alternativă, fără să se arate termenul de alegere,
executorul judecătoresc va notifica debitorul să își exercite acest drept în termen de 10
zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării sub sancțiunea decăderii.
Alegerea prestației se va face prin act scris, notificat executorului judecătoresc, care va
înștiința creditorul despre alegerea făcută. După expirarea termenului, dreptul de a alege
trece asupra creditorului. Executorul judecătoresc va soma debitorul să execute prestația
aleasă de creditor. Dacă creditorul va opta pentru predarea bunului, executorul judecătoresc
va proceda la predarea efectivă prin ridicarea bunului de la debitor și predarea către creditor.
Dacă în termen de 30 de zile de la data deplasării executorului judecătoresc la locul de unde
urma să fie ridicat bunul nu s-a efectuat predarea, la cererea creditorului se poate constata
imposibilitatea de predare. Executorul judectoresc va dispune încetarea executării, creditorul
fiind în drept să solicite executarea contravalorii acestuia. Dacă valoarea nu este stabilită
prin titlul executoriu ea se va stabili printr-o nouă cerere adresată instanței de executare.
Recuperarea valorii bunului se face potrivit procedurilor descrise la recuperarea creanțelor
prin executare silită.

IV. Predarea silită a bunurilor imobile
Predarea silită a bunurilor imobile comportă de asemenea restricții în sensul că nicio evacuare
din imobilele cu destinație de locuință nu poate fi făcută în perioada 1 decembrie - 1 martie
a anului următor decât dacă creditorul face dovada că el și familia sa nu au la dispoziție o
locuință corespunzătoare, ori că debitorul și familia sa au o altă locuință corespunzătoare în
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care s-ar putea muta de îndată. Aceste dispoziții nu se aplică în cazul evacuării persoanelor
care ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu o locuință și celor care au fost evacuați
pentru că pun în pericol relațiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniștea publică.
Executarea demarează prin încuviințarea executării și comunicarea către debitor a acestei
încheieri. Dacă în termen de 8 zile de la comunicarea încheierii debitorul nu își îndeplinește
obligația, el va fi îndepărtat din imobil prin executare silită, iar imobilul se va preda celui
îndreptățit.
În ce priveşte bunurile mobile care se găsesc în imobilul ce face obiectul predării silite pe
care debitorul refuză să le ridice singur, executorul le va preda unui administrator sechestru,
pe cheltuiala debitorului. Creditorul poate fi desemnat chiar el administrator sechestru. Se
va stabili totodată termenul în care debitorul este obligat să își ridice bunurile care nu va fi
mai lung de o lună.
Dacă debitorul nu își ridică bunurile în termenul arătat și acestea au valoare de piață, ele vor
fi scoase la vânzare. Din preț se vor deduce cheltuielile de executare, inclusiv cheltuielile de
vânzare și remunerația custodelui, iar restul se va consemna pe numele debitorului care va fi
înștiințat în acest sens. Bunurile care nu au valoare de piață sunt declarate abandonate. Pot
fi declarate abandonate și bunurile mobile care au valoare de piață și nu au fost revendicate
de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar în termen de 4 luni
de la data încheierii procesului verbal de predare a imobilului. Bunurile abandonate se vor
prelua de către organul financiar local.

V. Realizarea silită a obligaţiilor de a face şi de a nu face
Pentru aducerea la îndeplinire prin executare silită a unei obligaţii de a face sau a nu
face, executorul judecătoresc va solicita instanţei încuviinţarea executării şi va comunica
debitorului încheierea de încuviinţare, punându-i în vedere să îşi îndeplinească obligaţia
prevăzută în titlu în termen de 10 zile de la comunicare.
Dacă debitorul nu își îndeplinește obligația în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii,
instanța de executare poate autoriza pe creditor să îndeplinească el însuși, sau prin alte
persoane, pe cheltuiala debitorului, obligația de a face cuprinsă în titlul executoriu sau să
desființeze lucrările făcute de debitor cu nerespectarea obligației de a nu face.
Dacă obligația de a face sau de a nu face nu poate fi îndeplinită de altă persoană, iar
debitorul nu a executat-o în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, instanța sesizată
de creditor poate obliga debitorul la plata unei penalități de la 100 lei la 1.000 lei pe zi
de întârziere în favoarea creditorului până la executarea obligației6, iar când obligația este
evaluabilă în bani penalitatea poate fi stabilită între 0,1 % și 1 % din valoarea obligației pe
zi de întârziere.
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Dacă în termen de 3 luni7 de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu
își execută obligația cuprinsă în titlul executoriu, instanța de executare va fixa o despăgubire
globală ce i se cuvine creditorului, încheierea dată fiind executorie.

VI. Îndeplinirea măsurilor referitoare la minori
Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori este diferențiată de noul Cod de
procedură civilă din rândul obligațiilor de a face, fiind aplicabilă măsurilor de stabilire a
domiciliului minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl
deține fără drept, exercitarea dreptului la legături personale cu minorul, precum și a altor
cauze privitoare la minori.
Executarea începe prin comunicarea către părinte, sau persoana la care se află minorul,
a încheierii de încuviințare a executării și a unei somații prin care i se va pune în vedere
acestuia o dată la care să se prezinte la sediul biroului executorul judecătoresc, sau alt loc
stabilit de executor, împreună cu minorul în vederea predării, sau, după caz, îi va pune în
vedere să îi permită celuilalt părinte să îşi exercite dreptul de a avea legături personale cu
minorul, potrivit programului stabilit prin titlul executoriu.
Dacă debitorul nu se conformează somației executorului judecătoresc, acesta la cererea
creditorului va sesiza instanța de executare în vederea aplicării penalităților descrise mai
sus la secțiunea privind obligația de a face ce nu poate fi îndeplinită de altă persoană.
Dacă în termen de o lună de la data comunicării a încheierii de stabilire a penalităților
debitorul nu își îndeplinește obligația, aceasta se va realiza prin executare silită care se va
efectua în prezenţa unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția
copilului şi, dacă acesta apreciază necesar, a unui psiholog desemnat de acesta. Penalitatea
stabillită va curge până la momentul executării, dar nu mai mult de 3 luni de la comunicarea
încheierii. Dacă debitorul nu își îndeplinește obligația în termenul de 3 luni precizat mai
sus, precum și atunci când debitorul este de rea-credință și ascunde minorul executorul
judecătoresc va sesiza parchetul de pe lângă instanța de executare în vederea începerii
urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a unei hotărâri judecătorești.
Dacă executorul constată că minorul este acela care refuză categoric să îl părăsească pe
creditor sau manifestă aversiune față de acesta, va constata acest lucru prin proces-verbal pe
care îl va comunica părţilor și direcției generale de asistență socială și protecția drepturilor
copilului care va sesiza instanța de executare pentru a se dispune desfășurarea unui program
de consiliere psihologică pe o perioadă ce nu poate depăși 3 luni.

6
Potrivit dispoziţiilor vechiului cod de procedură civilă, debitoul putea fi obligat numai la o amendă civilă în favoarea statului
între 20 lei şi 50 lei pe zi de întârziere, aceste demersuri neavând niciun efect reparator faţă de creditor, ci numai unul de
constrângere a debitorului în vederea executării cât mai grabnice a obligaţiei prevăzute în titlu executoriu.
7
Termenul de 3 luni este, de asemnea, nou introdus în codul de procedură civilă, înlocuind termenul de 6 luni reglementat anterior.
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După finalizarea programului de consiliere executorul judecătoresc va încerca din nou
executarea și dacă nici de această dată nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului
creditorul va sesiza instanța de executare pentru stabilirea unei penalități, iar în cazul
neexecutării obligației timp de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare se va stabili
suma definitivă pe care debitorul o are de achitat în acest sens, executorul judecătoresc
stabilind și cheltuielile de executare datorate de debitor.

VII. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
Potrivit noului Cod de procedură civilă notificarea actelor judicare și extrajudiciare se face în
funcție de opțiunea solicitantului prin intermediul executorului judecătoresc sau al agentului
procedural al acestuia sau prin intermediul oficiilor poștale.
Actele judicare sunt cele care se emit pe parcursul soluționării unui proces (citații, cerere
de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac si
alte acte procedurale) care pot fi comunicate și prin intermediul executorului judecătoresc.
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanță judecătorească, însă pot fi
folosite în cadrul unui eventual proces. Notificarea actelor extrajudiciare este utilizată în
mod frecvent, având rolul de a soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune
arătată expres, încunoștiința cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept sau a avertiza
cu privire la un anumit demers, etc.

VIII. Ofertele reale de plată
Oferta reală de plată este procedura pusă la dispoziţia debitorului pentru a se libera de
obligaţia sa faţă de creditor în situaţia în care din diverse motive creditorul refuză să accepte
plata. Oferta reală de plată este aplicabilă în cazul obligaţiei de a achita o sumă de bani sau
de a preda un bun.
Procedura se iniţiază la cererea debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc şi
debutează prin somarea creditorului să primească plata. În somaţie se va menţiona ziua, ora
şi locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.
Primind somaţia creditorul poate adopta două atitudini:
• Se va prezanta la locul și data indicate în somație și va primi plata. În această ipostază
debitorul va fi liberat de plată, executorul judecătoresc întocmind un proces-verbal
în acest sens.
• Nu se va prezenta sau se va prezenta și va declara că refuză plata. Și în acest caz
se va întocmi de către executorul judecătoresc un proces verbal de constatare
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a împrejurărilor arătate. Pentru a se libera de datorie debitorul va consemna
suma, recipisa fiind depusă la executorul judecătoresc care a comunicat somația.
Consemnarea va fi precedată de o nouă somație în care se va preciza ziua, ora și locul
unde suma sau bunul se vor depune. După consemnare, executorul judecătoresc va
constata printr-o încheiere efectuarea plății și liberarea debitorului. Creditorul va
putea ataca încheierea la judecătoria pe raza căreia s-a făcut consemnarea. Debitorul
va putea fi considerat liberat de plată la data consemnării afară de cazul în care oferta
a fost anulată de instanță.

IX. Aplicarea măsuri asigurătorii
Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop asigurarea părții asupra
posibiliții de realizare efectivă a executării silite, dacă va obține un titlu executoriu. Codul
de procedură civilă diferențiază drept măsuri asigurători: sechestrul asigurător, poprirea
asigurătorie şi sechestrul judiciar.
Sechestrul asigurător ajută creditorul care nu deţine un titlu executoriu întrucât are ca efect
indisponibilizarea anumitor bunuri ale debitorului, pentru ca la terminarea procesului acesta
să le poată urmări pentru îndestularea creanţei recunoscută de instanţa judecătorească.
Sechestrul asigurător se dispune de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă şi
se aduce la îndeplinire de executorul judecătoresc competent. Pentru aducerea la îndeplinire
a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile executorul judecătoresc se va deplasa, în cel
mai scurt timp, la faţa locului fără somaţie sau înştiinţarea prealabilă a debitorului şi va
aplica măsura sechestrului. În cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate sechestrul
asigurător se va înscrie în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii
Mobiliare sau alte registre publice, după caz.
Poprirea asigurătorie se înfiinţează asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare şi a bunurilor
mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va
datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Cererea se judecă de instanţă şi
se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc potrivit regulilor menţionate la
poprire.
Sechestrul judiciar se poate înfiinţa ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii
unui bun mobil sau imobil, prin încredinţarea pazei bunului unui administrator-sechestru.
Cererea de sechestru se adresează instanţei sesizată cu procesul privind bunul şi se aduce
la îndeplinire prin executorul judecătoresc.

X. Constatarea unor stări de fapt
Pentru a se constata de urgenţă o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe
până la administrarea dovezilor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la
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cererea părţii interesate, executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează a se efectua
constatarea va putea constata la faţa locului acea stare de fapt. Dacă efectuarea constatării
necesită concursul părţii adverse sau al unei alte persoane, ea nu poate fi făcută decât cu
acordul acesteia. În lipsa acordului partea interesată va putea cere instanţei să încuviinţeze
efectuarea constatării. Procesul verbal de constatare are forţa probantă a înscrisului autentic.
În practică această procedură este folosită frecvent în situaţiile în care bunurile ce vor forma
obiectul unui proces de partaj se află în folosinţa exclusivă a unuia dintre coproprietari sau
devălmaşi şi există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse, pentru
constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat, pentru constatarea stadiului unei
lucrări cu privire la care se poartă un litigiu, etc.
În cursul procesului asupra fondului cauzei, probele conservate prin această procedură au
aceeaşi forţă probantă ca şi când s-ar fi administrat în cursul judecăţii, iar părţile interesate
le pot combate prin alte probe.

XI. Consultaţii în materia executării silite
Executorul judecătoresc poate oferi, potrivit legii, consultaţii în materia executării silite.
Consultaţiile vizează oferirea oricăror informaţii pe care o parte, persoană fizică sau juridică,
le poate considera utile în legătură cu deschiderea unui dosar de executare, caracterul de
titlu executoriu al unui înscris, modalităţile de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor cuprinse
de acesta, procedurile de desfăşurare a executării, estimarea termenelor de finalizare, sau
modalităţi de protecţie a activităţii desfăşurate prin indicarea garanţiilor ce pot fi cerute de
la debitor sau măsurile asiguratorii ce pot fi luate pentru a garanta executarea obligaţiei.
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