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executării silite prin poprire. Sediul ter ului poprit. 
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12. Admisibilitatea recursului împotriva încheierii de 
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executorie a biletului la ordin__________________ 32 
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Nerelevan a raporturilor juridice fundamentale ____ 34 

14. Învestire cu formulă executorie a biletului la ordin. 
Invocarea lipsei caracterului cert, lichid şi exigibil al 
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15. Învestire cu formulă executorie a biletului la ordin.  
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Lipsă nume trăgător. Nulitate__________________ 40 

17. Inciden a deschiderii procedurii insolven ei  
asupra etapei de învestire cu formulă executorie ___ 43 

18. Învestire cu formulă executorie a biletului la  
ordin. Data prezentării la plată _________________ 44 
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Secţiunea a 3-a. Încuviinţarea executării silite _____________ 52 
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21. Declararea scaden ei anticipate a contractului  
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încuviin area executării silite în baza titlului  
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23. Lipsa caracterului de titlu executoriu a contractului  
de credit de consum încheiat în anul 2004 de 
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24. Încuviin area executării silite în baza titlului  
executoriu ob inut prin aplicarea O.U.G. nr. 119/2007. 
Necesitatea învestirii cu formulă executorie a 
ordonan ei ob inute prin aplicarea acestui act  
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25. Încuviin area executării silite în baza contractului  
de asisten ă juridică. Caracterul de titlu executoriu al 
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modalitatea urmăririi silite imobiliare a unui bun al 
debitorului aflat în devălmăşie. Necesitatea partajului 
anterior încuviin ării executării silite _____________68 
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3.2. Alte aspecte legate de încuviin area executării silite ___111 
46. Inadmisibilitatea recursului declarat de debitor 

împotriva încheierii prin care a fost încuviin ată 
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