
Volumul I  �  Teoria generală şi procedurile execuţionale   | 3 

Evelina Oprina                  Ioan Gârbuleţ 
  

 
 
 
 

  
  

TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC  
DE EXECUTARE SILITĂ 

 

 

 

Volumul I 

Teoria generală şi procedurile execuţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universul Juridic 
Bucureşti 

-2013- 



Cuprins   | 1197 

 

 

Cuprins 

 

CUVÂNT-ÎNAINTE .............................................................................................................................. 9 

TITLUL I ............................................................................................................................................. 11 

TEORIA GENERAL  A EXECUT RII SILITE............................................................................ 11 

Capitolul I Considera ii generale privind executarea silit  ................................................... 13 
Secţiunea I Noţiunea şi importanţa executării silite ...................................................................... 13 
Secţiunea a II-a Evoluţia istorică a executării silite ....................................................................... 17 
Secţiunea a III-a Natura juridică a executării silite ....................................................................... 21 
Secţiunea a IV-a Principiile fundamentale ale executării silite ..................................................... 24 

§ 1. Principiul legalităţii .............................................................................................................. 25 
§ 2. Principiul executării de bunăvoie a obligaţiei stabilite  printr-un titlu executoriu ........... 27 
§ 3. Principiul protecţiei debitorului  în efectuarea executării silite ......................................... 28 
§ 4. Principiul umanitar al executării silite................................................................................ 30 
§ 5. Principiul alegerii simultan sau succesiv a modalităţii  de executare silită ...................... 31 
§ 6. Principiul disponibilităţii ...................................................................................................... 31 
§ 7. Principiul rolului activ al executorului judecătoresc ........................................................... 32 
§ 8. Principiul înştiinţării debitorului ......................................................................................... 33 
§ 9. Principiul dreptului la un proces echitabil  în faza executării silite .................................. 34 
§ 10. Principiul publicităţii şi celerităţii procedurii de executare ............................................. 39 
§ 11. Principiul asigurării secretului informaţiilor primite ....................................................... 40 

Secţiunea a V-a Normele execuţionale ............................................................................................ 41 
Secţiunea a VI-a Modalităţile executării silite ................................................................................ 43 
Secţiunea a VII-a Corelaţia dintre dreptul de a obţine executarea silită  şi dreptul 
material la acţiune ........................................................................................................................... 46 
Secţiunea a VIII-a Executarea silită şi jurisprudenţa CEDO ........................................................ 47 

Capitolul al II-lea Participan ii la executarea silit  .................................................................... 60 
Secţiunea I Consideraţii generale .................................................................................................... 60 
Secţiunea a II-a Părţile .................................................................................................................... 60 

§ 1. Consideraţii generale ............................................................................................................ 60 
§ 2. Principiul disponibilităţii în faza executării silite ............................................................... 77 
§ 3. Coparticiparea procesuală în faza executării silite ............................................................. 84 
§ 4. Terţii ...................................................................................................................................... 86 

Secţiunea a III-a Creditorii intervenienţi ....................................................................................... 89 
§ 1. Condiţiile intervenţiei creditorilor în procedura  de executare silită ................................. 89 
§ 2. Termenul de intervenţie ....................................................................................................... 91 
§ 3. Reguli de ordin procedural ................................................................................................... 92 
§ 4. Drepturile creditorului urmăritor ........................................................................................ 95 
§ 5. Efectele intervenţiei .............................................................................................................. 96 

Secţiunea a IV-a Executorul judecătoresc ....................................................................................... 97 
§ 1. Consideraţii generale ............................................................................................................ 97 
§ 2. Principiile organizării profesiei de executor judecătoresc ................................................... 99 



1198  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

§ 3. Competenţa generală, materială şi teritorială  a executorilor judecătoreşti ................... 106 
§ 4. Legitimarea procesuală a executorului judecătoresc ........................................................ 122 
§ 5. Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti ............................................................. 125 
§ 6. Admiterea în profesia de executor judecătoresc ................................................................ 134 
§ 7. Numirea executorilor judecătoreşti .................................................................................... 143 
§ 8. Drepturile şi îndatoririle executorului judecătoresc ......................................................... 149 
§ 9. Încetarea calităţii de executor judecătoresc are loc, în condiţiile art. 23 din lege, în 
următoarele situaţii: .................................................................................................................. 157 
§ 10. Suspendarea calităţii de executor judecătoresc ............................................................... 161 
§ 11. Incompatibilităţi ............................................................................................................... 164 
§ 12. Interdicţii ........................................................................................................................... 165 
§ 13. Incapacităţi ........................................................................................................................ 166 
§ 14. Recuzarea şi abţinerea executorului judecătoresc ........................................................... 167 
§ 15. Înlocuirea executorului judecătoresc................................................................................ 175 
§ 16. Organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti .................................................. 178 
§ 17. Uniunea Internaţională a Executorilor Judecătoreşti  şi Ofiţerilor Judiciari ............... 187 
§ 18. Formarea profesională a executorilor judecătoreşti ........................................................ 192 
§ 19. Răspunderea juridică a executorilor judecătoreşti .......................................................... 197 

Secţiunea a V-a Instanţa de executare .......................................................................................... 220 
§ 1. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârilor date în ţări străine, 
inclusiv a celor pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene .................................... 222 
§ 2. Încuviinţarea executării silite ............................................................................................ 226 
§ 3. Dispunerea unor măsuri de executare silită ...................................................................... 234 
§ 4. Soluţionarea incidentelor ivite în cursul executării silite ................................................. 242 
§ 5. Soluţionarea problemelor litigioase ivite cu prilejul  executării silite .............................. 243 

Secţiunea a VI-a Procurorul ........................................................................................................... 250 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 250 
§ 2. Cererea privind punerea în executare a hotărârilor ......................................................... 252 
§ 3. Participarea la procedura de executare ............................................................................. 253 
§ 4. Contestaţia la executare ..................................................................................................... 254 
§ 5. Supravegherea punerii în executare a titlurilor executorii .............................................. 255 

Secţiunea a VII-a Agenţii forţei publice ........................................................................................ 257 
Secţiunea a VIII-a Martorii asistenţi, experţii, interpreţii, traducătorii şi alţi participanţi ...... 260 

§ 1. Martorii asistenţi ................................................................................................................ 260 
§ 2. Experţii ................................................................................................................................ 264 
§ 3. Interpreţii şi traducătorii ................................................................................................... 265 
§ 4. Alţi participanţi la executarea silită .................................................................................. 267 

Capitolul al III-lea Obiectul execut rii silite ........................................................................... 269 
Secţiunea I Precizări prealabile ..................................................................................................... 269 
Secţiunea a II-a Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor fizice ....................................... 274 

§ 1. Bunuri exceptate de la urmărirea silită ca inalienabile ................................................... 274 
§ 2. Bunuri alienabile exceptate de la urmărirea silită ........................................................... 276 
§ 3. Precizări privind bunurile imobile ale debitorului ............................................................ 283 
§ 4. Precizări privind bunurile mobile ale debitorului ............................................................. 285 

Secţiunea a III-a Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor juridice ................................. 287 
§ 1. Bunurile proprietate publică .............................................................................................. 287 
§ 2. Bunurile din patrimoniul instituţiilor publice ................................................................... 289 
§ 3. Bunurile din patrimoniul societăţilor comerciale .............................................................. 289 

Capitolul al IV-lea Efectuarea execut rii silite ....................................................................... 292 
Secţiunea I Consideraţii generale .................................................................................................. 292 
Secţiunea a II-a Sesizarea organului de executare ....................................................................... 292 

§ 1. Existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile ............................................................... 292 
§ 2. Titlul executoriu .................................................................................................................. 300 



Cuprins   | 1199 

§ 3. Despre cauţiuni ................................................................................................................... 379 
§ 4. Cererea de executare silită. Înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
executare .................................................................................................................................... 389 
§ 5. Încuviinţarea executării silite ............................................................................................ 395 
§ 6. Înştiinţarea prealabilă a debitorului. Somaţia .................................................................. 407 

Secţiunea a III-a Efectuarea actelor de executare silită ............................................................... 429 
§ 1. Actele executorului judecătoresc ........................................................................................ 429 
§ 2. Trecerea la executarea silită .............................................................................................. 443 
§ 3. Executarea prestaţiilor reciproce ....................................................................................... 443 
§ 4. Existenţa unei cauţiuni ...................................................................................................... 443 
§ 5. Accesul la bunurile debitorului .......................................................................................... 445 
§ 6. Identificarea bunurilor urmăribile ..................................................................................... 447 
§ 7. Măsurile în cazul opunerii la executare ............................................................................. 449 
§ 8. Locul executării ................................................................................................................... 450 
§ 9. Timpul în care se efectuează executarea ........................................................................... 450 
§ 10. Executarea în lipsa părţilor .............................................................................................. 452 

Capitolul al V-lea Incidente procedurale ivite în cursul execut rii silite ......................... 453 
Secţiunea I Noţiuni generale ......................................................................................................... 453 
Secţiunea a II-a Perimarea executării silite.................................................................................. 453 

§ 1. Definiţie, natura juridică şi sediul materiei ...................................................................... 453 
§ 2. Condiţiile perimării executării silite .................................................................................. 454 
§ 3. Constatarea perimării executării silite .............................................................................. 458 
§ 4. Efectele perimării ................................................................................................................ 461 
§ 5. Delimitarea perimării de alte sancţiuni procedurale ........................................................ 462 

Secţiunea a III-a Amânarea executării silite ................................................................................ 463 
§ 1. Consideraţii generale. Natura juridică .............................................................................. 463 
§ 2. Cazurile de amânare a executării silite ............................................................................. 464 
§ 3. Reguli de procedură ............................................................................................................ 465 

Secţiunea a IV-a Suspendarea executării silite ............................................................................ 466 
§1. Consideraţii prealabile ........................................................................................................ 466 
§ 2. Suspendarea voluntară a executării silite ......................................................................... 466 
§ 2. Suspendarea legală a executării silite ............................................................................... 467 
§ 3. Suspendarea judecătorească a executării silite ................................................................. 480 
§ 4. Efectele suspendării executării silite ................................................................................. 504 

Secţiunea a V-a Restrângerea executării silite ............................................................................. 506 
§ 1. Considerente generale ........................................................................................................ 506 
§ 2. Condiţiile în care se poate solicita restrângerea  executării silite .................................... 507 
§ 3. Procedura de efectuare a restrângerii executării silite ..................................................... 508 
§ 4. Efectele măsurii restrângerii executării silite ................................................................... 509 

Secţiunea a VI-a Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită .......................................... 509 
§ 1. Consideraţii generale. Definiţie ......................................................................................... 509 
§ 2. Caracterul normelor care reglementează prescripţia  dreptului de a obţine 
executarea silită ......................................................................................................................... 510 
§ 3. Efectele împlinirii termenului de prescripţie .................................................................... 511 
§ 4. Termenele de prescripţie .................................................................................................... 513 
§ 5. Suspendarea şi întreruperea termenului de prescripţie ................................................... 516 
§ 6. Constatarea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului  de a cere executarea 
silită ............................................................................................................................................ 522 
§ 7. Repunerea în termenul de prescripţie ............................................................................... 523 

Secţiunea a VII-a Depunerea cu afectaţiune specială .................................................................. 526 
§ 1. Termenul până la care poate fi făcută depunerea  cu afectaţiune specială ..................... 526 
§ 2. Persoanele care pot apela la procedura depunerii  cu afectaţiune specială ..................... 528 
§ 3. Procedura depunerii cu afectaţiune specială ..................................................................... 528 
§ 4. Competenţa de soluţionare a cererii şi procedura judiciară ............................................. 529 



1200  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

§ 5. Eliberarea sumei ce a format obiect al depunerii  cu afectaţiune specială ...................... 530 
6. Destinaţia sumelor consemnate cu titlu d e afectaţiune specială ....................................... 530 
§ 7. Aplicaţii ale procedurii depunerii cu afectaţiune specială ................................................ 530 
§ 8. Concluzie ............................................................................................................................. 531 

Secţiunea a VIII-a Proprietatea comună asupra bunurilor supuse executării silite .................. 532 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 532 
§ 2. Noţiunea şi formele proprietăţii comune ........................................................................... 532 
§ 3. Încetarea proprietăţii comune ............................................................................................ 536 
§ 4. Regimul juridic al executării silite privind bunurile comune ........................................... 537 
§ 5. Reguli procedurale privind executarea silită a supra bunurilor aflate în 
coproprietate .............................................................................................................................. 540 
§ 6. Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate ............................................... 542 

Secţiunea a IX-a Beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune ........................................... 543 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 543 
§ 2. Beneficiul de discuţiune ...................................................................................................... 545 

Secţiunea a X-a Încetarea executării silite .................................................................................... 549 
§ 1. Cazurile generale de încetare a executării silite ............................................................... 549 
§ 2. Constatarea încetării executării silite................................................................................ 556 
§ 3. Cazuri speciale de încetare a executării silite ................................................................... 556 

Secţiunea a XI-a Reluarea executării silite ................................................................................... 558 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 558 
§ 2. Procedura reluării executării silite .................................................................................... 559 
§ 3. Aplicaţii ale procedurii reluării executării silite ............................................................... 560 

Secţiunea a XII-a Întoarcerea executării silite ............................................................................. 560 
§ 3. Reguli de judecată a cererii de întoarcere  a executării silite ........................................... 567 
§ 4. Executarea provizorie ......................................................................................................... 571 

Capitolul al VI-lea Contesta ia la executare ............................................................................. 573 
Secţiunea I Consideraţii generale .................................................................................................. 573 
Secţiunea a II-a Natura juridică a contestaţiei la executare ........................................................ 574 
Secţiunea a III-a Subiectele contestaţiei la executare .................................................................. 577 

§ 1. Debitorul .............................................................................................................................. 578 
§ 2. Creditorul ............................................................................................................................ 579 
§ 3. Terţele persoane .................................................................................................................. 579 
§ 4. Procurorul ............................................................................................................................ 582 
§ 5. Biroul executorului judecătoresc ........................................................................................ 583 

Secţiunea a IV-a Obiectul contestaţiei la executare ..................................................................... 585 
§ 1. Contestaţia la executare propriu-zisă ................................................................................ 586 
§ 2. Contestaţia la titlu .............................................................................................................. 595 
§ 3. Contestaţia împotriva refuzului executorului judecătoresc  de a efectua o executare 
silită sau de a îndeplini un act  de executare silită, în condiţiile legii .................................... 598 

Secţiunea a V-a Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia la executare ........................... 599 
§ 1. Contestaţia la executare propriu-zisă ................................................................................ 600 
§ 2. Contestaţia la titlu .............................................................................................................. 602 
§ 3. Refuzul organului de executare de a efectua  executarea silită sau de a îndeplini un 
act de executare,  în condiţiile legii ........................................................................................... 604 

Secţiunea a VI-a Termenul de exercitare a contestaţiei la executare .......................................... 605 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 605 
§ 2. Reglementarea de drept comun a termenului de exercitare  a contestaţiei la 
executare .................................................................................................................................... 607 
§ 3. Termene speciale de exercitare a contestaţiei la executare .............................................. 610 

Secţiunea a VII-a Procedura de judecată a contestaţiei la executare .......................................... 612 
§ 1. Compunerea completului de judecată ................................................................................ 613 
§ 2. Cererea ................................................................................................................................ 615 
§ 3. Taxa judiciară de timbru .................................................................................................... 619 



Cuprins   | 1201 

§ 4. Întâmpinarea ...................................................................................................................... 623 
§ 5. Părţile contestaţiei la executare ......................................................................................... 624 
§ 6. Citarea părţilor ................................................................................................................... 624 
§ 7. Procedura de judecată ......................................................................................................... 625 
§ 8. Căile de atac ........................................................................................................................ 630 

Secţiunea a VIII-a Efectele hotărârilor pronunţate în contestaţia la executare ......................... 633 
§ 1. Admiterea contestaţiei la executare ................................................................................... 634 
2. Respingerea contestaţiei la executare .................................................................................. 639 

TITLUL II .......................................................................................................................................... 643 

PROCEDURILE EXECU IONALE .............................................................................................. 643 

Capitolul al VII-lea Urm rirea silit  mobiliar  ....................................................................... 645 
Secţiunea I ...................................................................................................................................... 645 

§ 1. Definiţie şi reglementare .................................................................................................... 645 
§ 2. Precizări privind bunurile mobile supuse urmăririi ......................................................... 646 

Secţiunea a II-a Procedura sechestrării bunurilor mobile............................................................ 654 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 654 
§ 2. Sechestrarea autovehiculelor ............................................................................................. 664 
§ 3. Sechestrul bunurilor afectate unor garanţii reale ............................................................. 667 
§ 4. Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate ............................................................ 667 
§ 5. Publicitatea sechestrului .................................................................................................... 669 
§ 6. Procesul-verbal de sechestru .............................................................................................. 669 
§ 7. Păstrarea şi strămutarea bunurilor sechestrate ............................................................... 671 
§ 8. Liberarea terţului deţinător al bunului sechestrat ........................................................... 676 
§ 9. Oprirea urmăririi ................................................................................................................ 677 

Secţiunea a III-a Valorificarea bunurilor sechestrate .................................................................. 681 
§ 1. Vânzarea amiabilă a bunurilor sechestrate ....................................................................... 682 
§ 2. Vânzarea directă a bunurilor sechestrate .......................................................................... 682 
§ 3. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim  de circulaţie special ............... 683 
§ 4. Vânzarea silită a bunurilor sechestrate ............................................................................. 685 

Secţiunea a IV-a Vânzarea la licitaţie publică .............................................................................. 686 
1. Evaluarea bunurilor sechestrate........................................................................................... 686 
§ 2. Fixarea termenului şi locul licitaţiei publice ..................................................................... 689 
§ 3. Publicitatea vânzării ........................................................................................................... 691 
§ 4. Procedura licitaţiei .............................................................................................................. 697 
§ 5. Eliberarea titlului de proprietate ....................................................................................... 707 

Secţiunea a V-a Efectele adjudecării bunurilor mobile ................................................................ 708 
Secţiunea a VI-a Dispoziţii speciale .............................................................................................. 711 

§ 1. Preluarea bunului în contul creanţei ................................................................................. 711 
§ 2. Restituirea sau predarea unor bunuri ............................................................................... 712 

Capitolul al VIII-lea Poprirea ...................................................................................................... 714 
Secţiunea I ...................................................................................................................................... 714 

§ 1. Noţiunea şi importanţa popririi ......................................................................................... 714 
Secţiunea a II-a Subiectele popririi ............................................................................................... 716 
Secţiunea a III-a Obiectul popririi ................................................................................................. 721 

§ 1. Aşadar, pot forma obiectul popririi următoarele: .............................................................. 721 
§ 2. Limitele popririi .................................................................................................................. 726 
§ 3. Interdicţiile popririi ............................................................................................................ 728 

Secţiunea a IV-a Procedura popririi de drept comun.................................................................... 729 
§ 1. Înfiinţarea popririi .............................................................................................................. 729 



1202  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

§ 2. Executarea popririi ............................................................................................................. 743 
Secţiunea a IV-a Validarea popririi ............................................................................................... 747 

§ 1. Părţile în procedura de validare a popririi ........................................................................ 748 
§ 2. Competenţa instanţei de a soluţiona cererea de validare ................................................. 749 
§ 3. Cererea de validare a popririi ............................................................................................ 750 
§ 4. Procedura de judecată a cererii de poprire ........................................................................ 751 
§ 6. Desfiinţarea popririi ........................................................................................................... 765 

Capitolul al IX-lea Urm rirea fructelor şi veniturilor imobilului ....................................... 766 
Secţiunea I Noţiuni generale ......................................................................................................... 766 
Secţiunea a II-a Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ........... 767 

§ 1. Dispoziţii generale .............................................................................................................. 767 
§ 2. Procedura urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ........... 769 

Secţiunea a III-a Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor ................................................. 777 
§ 1. Dispoziţii generale .............................................................................................................. 777 
§ 3. Procedura urmăririi veniturilor generale ale imobilelor ................................................... 779 
§ 4. Efectele urmăririi veniturilor generale ale imobilelor ...................................................... 788 
§ 5. Încetarea urmăririi veniturilor generale ale imobilelor .................................................... 789 

Capitolul al X-lea Urm rirea silit  imobiliar  ......................................................................... 792 
Secţiunea I  Consideraţii generale ................................................................................................. 792 
Secţiunea a II-a Bunurile imobile care pot fi urmărite ................................................................ 795 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 795 
§ 2. Limite cu privire la urmărirea silită a bunurilor imobile ................................................. 798 

Secţiunea a III-a Încuviinţarea urmăririi imobiliare ................................................................... 802 
§ 1. Etapele încuviinţării silite imobiliare ................................................................................ 802 
§ 2. Publicitatea urmăririi silite imobiliare .............................................................................. 806 
§ 3. Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate ............................................... 807 
§ 5. Concursul de urmăriri imobiliare ....................................................................................... 810 
§ 6. Modalităţi de valorificare a imobilelor urmărite ............................................................... 810 

Secţiunea a IV-a Efectele urmăririi silite imobiliare .................................................................... 812 
§ 1. Inopozabilitatea unor drepturi ........................................................................................... 812 
§ 2. Locaţia şi cesiunea de venituri ........................................................................................... 813 

Secţiunea a V-a Vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile urmărite silit ....................... 814 
§ 1. Formalităţi premergătoare vânzării .................................................................................. 814 
§ 2. Scoaterea la vânzare a imobilului ...................................................................................... 821 
§ 3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului ..................................................................................... 828 

Secţiunea a VI-a Efectele adjudecării ............................................................................................ 842 
Secţiunea a VII-a Dispoziţii speciale ............................................................................................. 845 

§ 1. Cererea de evicţiune ........................................................................................................... 845 
§ 2. Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare....................................................... 848 

Capitolul al XI-lea  Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urm rirea 
silit  ................................................................................................................................................... 849 

Secţiunea I ...................................................................................................................................... 849 
§ 1. Dispoziţii generale .............................................................................................................. 849 

Secţiunea a II-a Eliberarea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite .......................... 857 
Secţiunea a III-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite ...................... 858 

§ 1. Procedura de distribuire a sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite ................ 858 
§ 2. Plata sumei rezultate din urmărirea silită ........................................................................ 869 

Capitolul al XII-lea Executarea silit  direct  .......................................................................... 875 
Secţiunea I  Consideraţii generale ................................................................................................. 875 

§ Noţiune şi definiţie ................................................................................................................. 875 
§ 2. Formele executării silite directe ......................................................................................... 878 



Cuprins   | 1203 

§ 3. Reguli generale privind executarea silită directă .............................................................. 881 
Secţiunea a II-a Predarea silită a bunurilor mobile ..................................................................... 885 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 885 
§ 2. Formularea unei cereri privind predarea silită  a bunurilor mobile ................................ 886 
§ 3. Emiterea de către executorul judecătoresc a încheierii privind înregistrarea cererii 
şi deschiderea dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor mobile ................ 886 
§ 4. Formularea de către executorul judecătoresc a unei cereri prin care solicită 
instanţei de judecată încuviinţarea executării directe privind predarea silită a 
bunurilor mobile ........................................................................................................................ 887 
§ 5. Înştiinţarea debitorului de către executorul judecătoresc ................................................ 888 
§ 6. Ridicarea bunului urmărit de la debitor ............................................................................ 889 
§ 7. Încheierea procesului-verbal de constatare ....................................................................... 891 
§ 8. Imposibilitatea de predare .................................................................................................. 892 
§ 9. Încetarea executării silite ................................................................................................... 893 

Secţiunea a III-a Predarea silită a bunurilor imobile ................................................................... 894 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 894 
2. Formularea unei cereri privind predarea silită  a bunurilor imobile .................................. 895 
§ 3. Competenţa executorului judecătoresc în modalitatea predării silite a bunurilor 
imobile ........................................................................................................................................ 896 
§ 4. Emiterea de către executorul judecătoresc a încheierii privind înregistrarea cererii 
şi deschiderea dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor imobile ............... 896 
§ 5. Formularea de către executorul judecătoresc a unei cereri prin care solicită 
instanţei de judecată încuviinţarea executării directe privind predarea silită a 
bunurilor imobile ....................................................................................................................... 896 
§ 6. Încuviinţarea executării silite ............................................................................................ 896 
7. Înştiinţarea debitorului de către executorul judecătoresc ................................................... 897 
§ 8. Predarea bunului urmărit creditorului .............................................................................. 898 
§ 9. Depozitarea bunurilor mobile care se găsesc în imobilul  ce priveşte executarea 
silită ............................................................................................................................................ 901 
§ 10. Încheierea procesului-verbal de predare silită ................................................................ 901 
§ 11. Vânzarea bunurilor mobile lăsate în depozit ................................................................... 902 
§ 12. Reocuparea imobilului de către debitor ........................................................................... 904 
§ 13. Încetarea executării silite ................................................................................................. 905 

Secţiunea a IV-a Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face ......... 905 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 905 
§ 2. Executarea silită a obligaţiei de a face sau a obligaţiei  de a nu face ce nu implică 
un fapt personal al debitorului .................................................................................................. 908 
§ 3. Executarea silită a obligaţiei de a face sau a obligaţiei  de a nu face ce implică un 
fapt personal al debitorului ....................................................................................................... 912 

Secţiunea a V-a Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori ............................... 916 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 916 
§ 2. Domeniul de aplicare .......................................................................................................... 919 
§ 3. Formularea unei cereri privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti 
referitoare la minori .................................................................................................................. 920 
§ 4. Emiterea de către executorul judecătoresc a încheierii privind înregistrarea cererii 
şi deschiderea dosarului de executare privind executarea silită a hotărârilor 
judecătoreşti referitoare la minori ............................................................................................ 920 
5. Formularea de către executorul judecătoresc a unei cereri prin care solicită instanţei 
de judecată încuviinţarea executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la 
minori ......................................................................................................................................... 920 
§ 6. Încuviinţarea executării silite de către instanţa de executare ......................................... 921 
§ 7. Înştiinţarea debitorului de către executorul judecătoresc ................................................ 921 
§ 8. Punerea în executare silită a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori .................. 922 
§ 9. Încheierea procesului-verbal de constatare ....................................................................... 923 
§ 10. Opunerea la executare ...................................................................................................... 923 



1204  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

§ 11. Refuzul minorului ............................................................................................................. 924 
§ 12. Încetarea executării silite ................................................................................................. 927 

Capitolul al XIII-lea Procedurile speciale ................................................................................. 928 
Secţiunea I Măsurile asigurătorii şi provizorii ............................................................................. 928 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 928 
§ 2. Sechestrul asigurător .......................................................................................................... 931 
§ 3. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător  al navelor civile .................................. 945 
§ 4. Poprirea asigurătorie .......................................................................................................... 953 
§ 5. Sechestrul judiciar .............................................................................................................. 955 
§ 6. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală .............................. 960 

Secţiunea a II-a Procedura partajului judiciar ............................................................................. 971 
Secţiunea a III-a Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii ................................................... 974 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 974 
§ 2. Oferta de plată realizată prin intermediul executorului judecătoresc ............................. 975 
§ 3. Oferta de plată făcută în faţa instanţei ............................................................................. 980 

Secţiunea a IV-a Plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini 
una din atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i)  din Legea nr.188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, republicată ............................................................................................................... 982 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 982 
§ 2. Obiectul plângerii ................................................................................................................ 986 
§ 3. Judecarea plângerii ............................................................................................................. 988 

Secţiunea a V-a Îndreptarea erorilor materiale şi completarea omisiunilor vădite .................... 989 
§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 989 
§ 2. Procedura îndreptării erorilor materiale şi completarea omisiunilor vădite ................... 990 

Capitolul al XIV-lea Executarea silit  a crean elor fiscale ................................................... 992 
Secţiunea I ...................................................................................................................................... 992 

§ 1. Consideraţii generale .......................................................................................................... 992 
Secţiunea a II-a Executorii fiscali ................................................................................................ 1004 
Secţiunea a III-a Titlul executoriu .............................................................................................. 1012 

§ 2. Decizia de impunere .......................................................................................................... 1016 
§ 3. Deciziile referitoare la bazele de impunere ..................................................................... 1017 
§ 4. Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare ................................................... 1017 
§ 5. Decizia întocmită de organele fiscale ............................................................................... 1017 
§ 6. Documentul de evidenţă întocmit de către contribuabil  în cazurile prevăzute de 
lege ........................................................................................................................................... 1018 
§ 7. Alte titluri de creanţă ....................................................................................................... 1018 

Secţiunea a IV-a Măsurile asigurătorii ....................................................................................... 1022 
§ 1. Consideraţii generale ........................................................................................................ 1022 
§ 2. Acte administrative utilizate în procedura instituirii  măsurilor asigurătorii .............. 1025 
§ 3. Modul de desfăşurare a procedurii de instituire  a măsurilor asigurătorii .................... 1026 

Secţiunea a V-a ............................................................................................................................. 1032 
§ 1. Reguli comune privind executarea silită .......................................................................... 1032 

Secţiunea a VI-a Prescripţia dreptului de a cere executarea silită ............................................ 1038 
§ 1. Consideraţii generale ........................................................................................................ 1038 
§ 2. Începerea termenului de prescripţie ................................................................................ 1043 
§ 3. Suspendarea termenului de prescripţie ........................................................................... 1045 
§ 4. Întreruperea termenului de prescripţie ........................................................................... 1045 
§ 5. Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie ............................................................... 1046 

Secţiunea a VII-a Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite fiscale ............... 1048 
§ 1. Suspendarea executării silite ........................................................................................... 1048 
§ 2. Întreruperea executării silite fiscale ................................................................................ 1053 
§ 3. Încetarea executării silite fiscale...................................................................................... 1053 

Secţiunea a VIII-a Executarea silită prin poprire ...................................................................... 1055 



Cuprins   | 1205 

§ 1. Poprirea de drept comun .................................................................................................. 1056 
§ 2. Poprirea conturilor bancare .............................................................................................. 1060 
§ 3. Executarea silită a terţului poprit ................................................................................... 1061 

Secţiunea a IX-a Executarea silită a bunurilor mobile ............................................................... 1062 
§ 1. Noţiuni generale................................................................................................................ 1062 
§ 2. Bunurile mobile supuse urmăririi .................................................................................... 1063 
§ 3. Procedura executării silite a bunurilor mobile ................................................................ 1063 

Secţiunea a X-a Executarea silită a bunurilor imobile ............................................................... 1068 
§ 1. Noţiuni generale................................................................................................................ 1068 
§ 2. Bunurile imobile supuse urmăririi ................................................................................... 1068 
§ 3. Procedura executării silite a bunurilor imobile ............................................................... 1070 

Secţiunea a XI-a Executarea silită a altor bunuri ...................................................................... 1072 
§ 1. Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor  prinse de rădăcini ....................... 1073 
§ 2. Executarea silită a unui ansamblu de bunuri ................................................................. 1073 

Secţiunea a XII-a Valorificarea bunurilor ................................................................................... 1073 
§ 1. Valorificarea bunurilor sechestrate ................................................................................. 1073 
§ 2. Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor ........................................................ 1079 
§ 3. Vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile ...................................................... 1080 
§ 4. Valorificarea bunurilor prin vânzare directă ................................................................... 1080 
§ 5. Vânzarea bunurilor la licitaţie ......................................................................................... 1082 
§ 6. Reluarea procedurii de valorificare .................................................................................. 1089 

Secţiunea a XIII-a Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită .............. 1090 
§ 1. Sumele realizate din executare silită ............................................................................... 1090 
§ 2. Ordinea de distribuire ...................................................................................................... 1092 
3. Reguli privind eliberarea şi distribuirea realizate  din executare silită ........................... 1093 

Secţiunea a XIV-a Contestaţia la executare silită ...................................................................... 1094 
§ 1. Noţiuni generale................................................................................................................ 1094 
§ 2. Instanţa competentă ......................................................................................................... 1099 
§ 3. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare ......................................................... 1099 
§ 4. Judecarea contestaţiei ...................................................................................................... 1100 

Secţiunea a XV-a Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor  legate de 
taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri ........................................................................................ 1102 

§ 1. Sfera de aplicare................................................................................................................ 1103 
§ 2. Autoritatea competentă din România .............................................................................. 1103 
§ 3. Schimbul de informaţii ..................................................................................................... 1104 
§ 4. Asistenţă pentru notificarea documentelor ..................................................................... 1105 
§ 5. Măsurile asigurătorii sau de recuperare .......................................................................... 1105 
§ 6. Dispoziţii generale aplicabile tuturor tipurilor  de cereri de asistenţă .......................... 1109 

Capitolul al XV-lea Executarea silit  a garan iilor reale .................................................... 1111 
Secţiunea I Consideraţii introductive privind garanţiile reale .................................................. 1111 
Secţiunea a II-a Ipoteca................................................................................................................ 1113 

§ 1. Consideraţii generale ........................................................................................................ 1113 
§ 2. Caracterele juridice ale ipotecii ........................................................................................ 1113 
§ 3. Ipoteca imobiliară ............................................................................................................. 1117 
§ 4. Ipoteca mobiliară .............................................................................................................. 1120 
§ 5. Stingerea ipotecilor ........................................................................................................... 1127 
§ 6. Executarea ipotecilor ........................................................................................................ 1127 
§ 1. Preluarea bunului afectat garanţiei prin mijloace proprii .............................................. 1138 
§ 2. Preluarea bunului afectat garanţiei pe cale silită ........................................................... 1141 
§ 2. Modul de valorificare a bunurilor ipotecate ..................................................................... 1146 
§ 3. Condiţiile în care un creditor ipotecar poate cumpăra bunul ......................................... 1147 
§ 4. Notificarea şi avizul de executare .................................................................................... 1148 
§ 5. Destinatarii notificării ...................................................................................................... 1149 
§ 6. Conţinutul notificării ........................................................................................................ 1150 



1206  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

§ 7. Plata creanţei ipotecare .................................................................................................... 1150 
§ 8. Preferinţa la executare ..................................................................................................... 1151 
§ 9. Efectele vânzării bunului .................................................................................................. 1152 
§ 10. Vânzarea bunului care nu aparţine debitorului ............................................................ 1153 
§ 11. Locaţiunea bunului după vânzare .................................................................................. 1153 
§ 12. Distribuirea sumelor realizate din vânzarea bunului ipotecat ..................................... 1154 
§ 1. Condiţii .............................................................................................................................. 1157 
§ 2. Notificarea ......................................................................................................................... 1157 
§ 3. Opunerea la preluarea în contul creanţei ........................................................................ 1158 
§ 4. Efectele preluării în contul creanţei ................................................................................. 1158 
§ 7. Regulile de angajare a răspunderii creditorului .............................................................. 1165 

Secţiunea a III-a Gajul ................................................................................................................. 1167 
§ 1. Consideraţii generale ........................................................................................................ 1167 
§ 2. Caracterele juridice ale gajului ........................................................................................ 1168 
§ 3. Constituirea gajului .......................................................................................................... 1168 
§ 4. Efectele gajului .................................................................................................................. 1169 
§ 5. Stingerea gajului ............................................................................................................... 1170 
§ 6. Executarea gajului ............................................................................................................ 1170 

Secţiunea a IV-a Dreptul de retenţie ........................................................................................... 1171 
§ 1. Consideraţii generale ........................................................................................................ 1171 
§ 2. Caracterele juridice ale dreptului de retenţie ................................................................. 1171 
§ 3. Reguli de ordin procedural ............................................................................................... 1172 
§ 4. Stingerea dreptului de retenţie ........................................................................................ 1172 

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................. 1173 

 



Volumul II  �  Explicaţii, cereri, modele   | 3 

Evelina Oprina                  Ioan Gârbuleţ 
  

 
 
 
 

  
  

TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC  
DE EXECUTARE SILITĂ 

 

 

 

Volumul II 

Explicaţii, cereri, modele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universul Juridic 
Bucureşti 

-2013- 



Cuprins   | 1247 

 
Cuprins 

 

CARTEA A V-A ........................................................................................................................... 11 

TITLUL I. DISPOZI II GENERALE ...................................................................................... 11 

CAPITOLUL I. SCOPUL ŞI OBIECTUL EXECUT RII SILITE....................................... 11 
1. Cerere formulată de persoana îndreptăţită privind executarea unor obligaţii de a 

face fără intervenţia executorului judecătoresc .................................................................. 11 
1.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de persoana îndreptăţită privind 
executarea unor obligaţii de a face fără intervenţia executorului judecătoresc ............ 11 
1.2. Model orientativ de cerere formulată de persoana îndreptăţită privind 
executarea unor obligaţii de a face ................................................................................... 12 

2. Cerere formulată de către creditor privind vânzarea bunurilor mobile ipotecate 
fără intervenţia executorului judecătoresc ......................................................................... 13 

2.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor privind 
vânzarea bunurilor mobile ipotecate fără intervenţia executorului judecătoresc ......... 13 
2.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor privind vânzarea 
bunurilor mobile ipotecate fără intervenţia executorului judecătoresc ......................... 14 

3. Adresă către debitor prin care i se solicită lămuriri în scris cu privire la bunurile şi 
veniturile sale ........................................................................................................................ 16 

3.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care executorul judecătoresc îi solicită 
debitorului lămuriri în scris cu privire la bunurile şi veniturile sale ............................ 16 
3.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc îi solicită 
debitorului lămuriri în scris cu privire la bunurile şi veniturile sale ............................ 17 

4. Cerere adresată preşedintelui instanţei de executare pentru aplicarea unei 
amenzi judiciare debitorului ............................................................................................... 18 

4.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată preşedintelui instanţei de 
executare pentru aplicarea unei amenzi judiciare debitorului ...................................... 18 
4.2. Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare pentru 
aplicarea unei amenzi judiciare debitorului ................................................................... 19 

5. Cererea adresată preşedintelui instanţei de executare pentru repararea prejudiciului 
cauzat prin amânarea executării ......................................................................................... 21 

5.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată preşedintelui instanţei de 
executare pentru repararea prejudiciului cauzat prin amânarea executării ................ 21 
5.2. Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare 
pentru repararea prejudiciului cauzat prin amânarea executării ................................. 22 

6. Încheiere privind calculul dobânzilor, penalităţilor şi altor sume, fără să fi fost 
stabilit cuantumul acestora prin titlul executoriu ............................................................. 24 

6.1. Aspecte teoretice privind încheierea de calculare a dobânzilor, penalităţilor 
şi altor sume fără să fi fost stabilit cuantumul acestora prin titlul executoriu ............ 24 
6.2. Model orientativ de încheiere privind calculul dobânzilor, penalităţilor şi 
altor sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora prin titlul executoriu ............... 25 

7. Încheiere privind actualizare a creanţei stabilite prin titlul executoriu ........................... 27 
7.1. Aspecte teoretice privind încheierea de actualizare a creanţei stabilite prin 
titlul executoriu ................................................................................................................ 27 
7.2. Model orientativ de încheiere privind actualizarea creanţei stabilite prin 
titlul executoriu ................................................................................................................ 28 



1248  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

8. Proces-verbal prin care părţile convin ca executarea silită să se efectueze numai 
asupra veniturilor băneşti sau a altor bunuri ale debitorului .......................................... 30 

8.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care părţile convin ca 
executarea silită să se efectueze numai asupra veniturilor băneşti sau a altor 
bunuri ale debitorului ..................................................................................................... 30 
8.2. Model orientativ de proces-verbal prin care părţile convin ca executarea 
silită să se efectueze numai asupra veniturilor băneşti sau a altor bunuri ale 
debitorului ....................................................................................................................... 31 

9. Proces-verbal prin care părţile convin ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să 
se facă prin bună învoială ................................................................................................... 32 

9.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care părţile convin ca 
vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială ................................. 32 
9.2. Model orientativ de proces-verbal prin care părţile convin ca vânzarea 
bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială ............................................ 33 

10. Proces-verbal prin care părţile convin ca plata obligaţiei să se facă în alt mod 
admis de lege ...................................................................................................................... 34 

10.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care părţile convin ca plata 
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege ................................................................ 34 
10.2. Model orientativ de proces-verbal prin care părţile convin ca plata 
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege ................................................................ 35 

 
CAPITOLUL II. TITLUL EXECUTORIU .............................................................................. 37 

11. Plângere formulată de creditor împotriva refuzului eliberării titlului executoriu 
de către alte organe competente potrivit legii .................................................................. 37 

11.1. Aspecte teoretice privind plângerea formulată de creditor împotriva 
refuzului eliberării titlului executoriu de către alte organe competente potrivit 
legii ................................................................................................................................... 37 
11.2. Model orientativ de plângere formulată de creditor împotriva refuzului 
eliberării titlului executoriu de către alte organe competente potrivit legii ................ 38 

 
CAPITOLUL III. PARTICIPAN II LA EXECUTAREA SILIT  ....................................... 39 

12. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc prin care se consemnează 
declaraţia unei părţi de a fi reprezentată în procedura executării silite ........................ 39 

12.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc prin care se consemnează declaraţia unei părţi de a fi repre-
zentată în procedura executării silite ............................................................................ 39 
12.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc 
prin care se consemnează declaraţia unei părţi de a fi reprezentată în 
procedura executării silite .............................................................................................. 40 

13. Cerere formulată de către debitor privind aplicarea compensaţiei legale ..................... 41 
13.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către debitor privind 
aplicarea compensaţiei legale ........................................................................................ 41 
13.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor privind aplicarea 
compensaţiei legale ......................................................................................................... 42 

14. Declaraţie dată de către debitor cu privire la bunurileşi veniturile sale ....................... 43 
14.1. Aspecte teoretice cu privire la declaraţia dată de către debitor cu privire 
la bunurile şi veniturile sale .......................................................................................... 43 
14.2. Model orientativ de declaraţie dată de către debitor cu privire la bunurile 
şi veniturile sale ............................................................................................................. 44 

15. Cerere de recuzare a executorilor judecătoreşti .............................................................. 45 
15.1. Aspecte teoretice privind cererea de recuzare a executorilor judecătoreşti ....... 45 
15.2. Model orientativ de cerere privind recuzarea executorilor judecătoreşti ........... 47 



Cuprins   | 1249 

16.  Încheiere prin care instanţa suspendă executarea silită până la soluţionarea 
cererii de recuzare a executorului judecătoresc ................................................................. 48 

16.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa suspendă 
executarea silită până la soluţionarea cererii de recuzare a executorului 
judecătoresc ..................................................................................................................... 48 
16.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa suspendă executarea 
silită până la soluţionarea cererii de recuzare a executorului judecătoresc ................ 49 

17. Încheiere prin care instanţa admite cererea de recuzare a executorului 
judecătoresc ....................................................................................................................... 51 

17.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa admite cererea de 
recuzare a executorului judecătoresc ............................................................................ 51 
17.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa admite cererea de 
recuzare a executorului judecătoresc ............................................................................ 52 

18. Cerere de înlocuire a executorului judecătoresc ............................................................... 54 
18.1. Aspecte teoretice privind cererea de înlocuire a executorului judecătoresc ...... 54 
18.2. Model orientativ de cerere privind înlocuirea executorului judecătoresc .......... 55 

19. Încheiere prin care instanţa admite cererea de înlocuire a executorului 
judecătoresc ........................................................................................................................ 57 

19.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa admite cererea de 
înlocuire a executorului judecătoresc ........................................................................... 57 
19.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa admite cererea de 
înlocuire a executorului judecătoresc ........................................................................... 58 

20. Cerere formulată de persoana interesată sau de executorul judecătoresc privind 
conexarea executărilor efectuate de executori judecătoreşti diferiţi ............................... 61 

20.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de persoana interesată sau 
de executorul judecătoresc privind conexarea executărilor efectuate de 
executori judecătoreşti diferiţi ....................................................................................... 61 
20.2. Model orientativ de cerere formulată de persoana interesată privind 
conexarea executărilor efectuate de executori judecătoreşti diferiţi ........................... 62 
20.3. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc privind 
conexarea executărilor efectuate de executori judecătoreşti diferiţi ........................... 63 

21. Încheiere prin care instanţa dispune conexarea dosarelor de executare silită .............. 64 
21.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa dispune 
conexarea dosarelor de executare silită ........................................................................ 64 
21.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa dispune conexarea 
dosarelor de executare silită ......................................................................................... 65 

22. Cerere formulată de persoana interesată privind conexarea executărilor de către 
executorul judecătoresc ..................................................................................................... 68 

22.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de persoana interesată 
privind conexarea executărilor de către executorul judecătoresc ............................... 68 
22.2. Model orientativ de cerere formulată de persoana interesată privind 
conexarea executărilor de către executorul judecătoresc ............................................ 69 

23. Încheiere prin care executorul judecătoresc conexează dosare de executare silită ....... 70 
23.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
conexează dosare de executare silită ............................................................................. 70 
23.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc conexează 
dosare de executare silită ............................................................................................... 71 

24. Cerere de conexare formulată de persoana interesată în cazul concursului dintre 
executarea silită şi executarea pornită de un creditor ...................................................... 73 

24.1. Aspecte teoretice privind cererea de conexare formulată de persoana 
interesată în cazul concursului dintre executarea silită şi executarea pornită 
de un creditor .................................................................................................................. 73 



1250  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

24.2. Model orientativ de cerere de conexare formulată de persoana interesată 
în cazul concursului dintre executarea silită şi executarea pornită de un 
creditor ............................................................................................................................. 74 

25. Adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin care 
se solicită sprijinul în vederea efectuării executării silite ............................................... 75 

25.1. Aspecte teoretice privind adresa către organele de poliţie/ jandarmerie/ 
alţi agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul în vederea efectuării 
executării silite ............................................................................................................... 75 
25.2. Model orientativ de adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi 
agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul în vederea efectuării 
executării silite ............................................................................................................... 76 

26. Cerere adresată preşedintelui instanţei de executare pentru aplicarea unei 
amenzi judiciare organelor de poliţie/jandarmerie/ altor agenţi ai forţei publice .......... 77 

26.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată preşedintelui instanţei de 
executare pentru aplicarea unei amenzi judiciare organelor de poliţie/ 
jandarmerie/altor agenţi ai forţei publice ...................................................................... 77 
26.2. Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare 
pentru aplicarea unei amenzi judiciare organelor de poliţie/jandarmerie/altor 
agenţi ai forţei publice .................................................................................................... 78 

27. Cerere formulată de persoana interesată şi adresată preşedintelui instanţei de 
executare pentru acordarea de despăgubiri de către organele de poliţie/ 
jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice ........................................................................... 80 

27.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată preşedintelui instanţei de 
executare pentru acordarea de despăgubiri de către organele de poliţie/ 
jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice ........................................................................ 80 
27.2. Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare 
pentru acordarea de despăgubiri de către organele de poliţie/jandarmerie/alţi 
agenţi ai forţei publice .................................................................................................... 81 

28. Adresă către persoanele fizice sau juridice care datorează sume de bani sau deţin 
bunuri ale debitorului prin care se solicită informaţii necesare realizării 
executării silite ................................................................................................................... 83 

28.1. Aspecte teoretice privind adresa către persoanele fizice sau juridice care 
datorează sume de bani sau deţin bunuri ale debitorului prin care se solicită 
informaţii necesare realizării executării silite ............................................................. 83 
28.2. Model orientativ de adresă către persoanele fizice sau juridice care 
datorează sume de bani sau deţin bunuri ale debitorului prin care se solicită 
informaţii necesare realizării executării silite ............................................................. 84 

29. Adresă către organele fiscale, instituţiile publice, instituţiile de credit sau către 
alte persoane prin care se solicită informaţii necesare realizării executării silite ......... 85 

29.1. Aspecte teoretice privind adresa către organele fiscale, instituţiile 
publice, instituţiile de credit sau către alte persoane prin care se solicită 
informaţii necesare realizării executării silite ............................................................. 85 
29.2. Model orientativ de adresă către organele fiscale, instituţiile publice, 
instituţiile de credit sau către alte persoane prin care se solicită informaţii 
necesare realizării executării silite ............................................................................... 86 

30. Adresă către Ministerul Public de a întreprinde măsurile necesare pentru aflarea 
informaţiilor cerute de către executorul judecătoresc ..................................................... 87 

30.1. Aspecte teoretice privind adresa către Ministerul Public de a întreprinde 
măsurile necesare pentru aflarea informaţiilor cerute de către executorul 
judecătoresc .................................................................................................................... 87 
30.2. Model orientativ de adresă către Ministerul Public de a întreprinde 
măsurile necesare pentru aflarea informaţiilor cerute de către executorul 
judecătoresc .................................................................................................................... 88 



Cuprins   | 1251 

31. Cerere formulată de către executorul judecătoresc şi adresată cărţii funciare, 
registrului comerţului şi altor registre publice în vederea obţinerii informaţiilor 
necesare executării ............................................................................................................ 89 

31.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către executorul 
judecătoresc şi adresată cărţii funciare, registrului comerţului şi altor registre 
publice în vederea obţinerii informaţiilor necesare executării .................................... 89 
31.2. Model orientativ de cerere formulată de către executorul judecătoresc şi 
adresată cărţii funciare în vederea obţinerii informaţiilor necesare executării ......... 90 

32. Cerere formulată de către executorul judecătoresc şi adresată instanţei de 
executare în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor necesare executării la care 
se referă art. 154 alin. 8 C. pr. civ. ................................................................................... 91 

32.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către executorul 
judecătoresc şi adresată instanţei de executare în vederea obţinerii datelor şi 
informaţiilor necesare executării la care se referă art. 154 alin. 8 C. pr. civ. ............ 91 
32.2. Model orientativ de cerere formulată de către executorul judecătoresc şi 
adresată instanţei de executare în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor 
necesare executării la care se referă art. 154 alin. 8 C. pr. civ. ................................... 92 

33. Cerere formulată de către martorul-asistent privind acordarea de drepturi 
băneşti ................................................................................................................................ 93 

33.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către martorul-asistent 
privind acordarea de drepturi băneşti ........................................................................... 93 
33.2. Model orientativ de cerere formulată de către martorul-asistent privind 
acordarea de drepturi băneşti ........................................................................................ 94 

 
CAPITOLUL IV. EFECTUAREA EXECUT RII SILITE .................................................... 95 

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare ........................................................................ 95 
34. Cererea de executare silită ................................................................................................ 95 

34.1. Aspecte teoretice privind cererea de executare silită .......................................... 95 
34.2. Model orientativ de cerere de executare silită .................................................... 96 

35. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
silită.................................................................................................................................... 97 

35.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de executare silită ................................. 97 
35.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de executare silită ...................................................... 98 

36. Încheiere de refuz al deschiderii procedurii de executare silită .................................... 100 
36.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea de refuz al deschiderii 
procedurii de executare silită ....................................................................................... 100 
36.2. Model orientativ de încheiere prin care se refuză deschiderea procedurii 
de executare silită ......................................................................................................... 101 

37. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de executare silită ....................................................... 103 

37.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de executare silită ....................................................................................................... 103 
37.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
silită ............................................................................................................................. 104 

38. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea prin care se refuză 
deschiderea procedurii de executare ............................................................................... 105 

38.1. Aspecte teoretice cu privire la adresa prin care se comunică creditorului 
încheierea prin care se refuză deschiderea procedurii de executare ....................... 105 



1252  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

38.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea prin care se refuză deschiderea procedurii de executare ....................... 106 

39. Plângere împotriva încheierii prin care se refuză deschiderea procedurii de 
executare .......................................................................................................................... 107 

39.1. Aspecte teoretice privind plângerea împotriva încheierii prin care se 
refuză deschiderea procedurii de executare .............................................................. 107 
39.2. Model orientativ de plângere împotriva încheierii prin care se refuză 
deschiderea procedurii de executare ......................................................................... 108 

40. Cererea de încuviinţare a executării silite adresată instanţei de judecată .................. 109 
40.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite 
adresată instanţei de judecată .................................................................................. 109 
40.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea executării 
silite ............................................................................................................................ 110 

41. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea silită................... 112 
41.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită .................................................................................. 112 
41.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită .................................................................................. 113 

42. Încheiere prin care instanţa de executare respinge cererea de încuviinţare a 
executării silite ................................................................................................................ 116 

42.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
respinge cererea de încuviinţare a executării silite .................................................. 116 
42.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare respinge 
cererea de încuviinţare a executării silite ................................................................. 117 

43. Apel formulat de creditor împotriva încheierii prin care instanţa de executare a 
respins cererea de încuviinţare a executării silite ........................................................... 119 

43.1. Aspecte teoretice privind apelul formulat de creditor împotriva 
încheierii prin care instanţa de executare a respins cererea de încuviinţare a 
executării silite ........................................................................................................... 119 
43.2. Model orientativ de apel formulat de creditor împotriva încheierii prin 
care instanţa de executare a respins cererea de încuviinţare a executării 
silite ............................................................................................................................ 120 

44. Înştiinţarea debitorului .................................................................................................... 122 
44.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea debitorului despre declanşarea 
procedurii de executare silită împotriva sa .............................................................. 122 
44.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre 
declanşarea procedurii de executare silită împotriva sa ......................................... 123 

45. Somaţia ............................................................................................................................. 124 
45.1. Aspecte teoretice privind somaţia .................................................................... 124 
45.2. Model orientativ de somaţie ............................................................................. 125 

46. Încheiere prin care executorul judecătoresc stabileşte cheltuielile de executare 
silită .................................................................................................................................. 126 

46.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
stabileşte cheltuielile de executare silită.................................................................. 126 
46.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc stabileşte 
cheltuielile de executare silită................................................................................... 128 

47. Contestaţie împotriva încheierii prin care s-au stabilit cheltuielile de executare ........ 130 
47.1. Aspecte teoretice privind contestaţia împotriva încheierii prin care s-au 
stabilit cheltuielile de executare ............................................................................... 130 
47.2. Model orientativ de contestaţie împotriva încheierii prin care s-au 
stabilit cheltuielile de executare ............................................................................... 131 



Cuprins   | 1253 

48. Cerere adresată instanţei de executare sau executorului judecătoresc privind 
depunerea şi consemnarea unor sume de bani sau cauţiuni în scopul participării 
la executarea silită ........................................................................................................... 132 

48.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare sau 
executorului judecătoresc privind depunerea sau consemnarea unor sume de 
bani sau cauţiuni în scopul participării la executarea silită .................................... 132 
48.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare sau 
executorului judecătoresc privind depunerea şi consemnarea unor sume de 
bani sau cauţiuni în scopul participării la executarea silită .................................... 133 
48.3. Model orientativ de adresă înaintată executorului judecătoresc privind 
depunerea şi consemnarea unor sume de bani sau cauţiuni privind executarea 
silită ............................................................................................................................. 134 

49. Proces-verbal privind comunicarea actelor de procedură .............................................. 135 
49.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de comunicare a actelor de 
procedură ..................................................................................................................... 135 
49.2. Model orientativ de proces-verbal de comunicare a actelor de procedură ...... 136 

Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită .......................................................... 137 
50. Cerere privind decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată ................... 137 

50.1. Aspecte teoretice privind cererea de decăderea a debitorului din 
beneficiul termenului de plată .................................................................................... 137 
50.2. Model orientativ de cerere privind decăderea debitorului din beneficiul 
termenului de plată ..................................................................................................... 138 

51. Hotărâre prin care instanţa de executare se pronunţă asupra cererii de decădere 
a debitorului din beneficiul termenului de plată ............................................................ 139 

51.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de decădere a debitorului din beneficiul termenului 
de plată ........................................................................................................................ 139 
51.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de decădere a debitorului din beneficiul termenului 
de plată ........................................................................................................................ 140 

52. Notificare adresată debitorului pentru alegerea unei obligaţii alternative ................. 143 
52.1. Aspecte teoretice privind notificarea adresată debitorului pentru 
alegerea unei obligaţii alternative ............................................................................. 143 
52.2. Model orientativ de notificare adresată debitorului pentru alegerea unei 
obligaţii alternative ..................................................................................................... 144 

53. Notificare adresată executorului judecătoresc de către debitor privind alegerea 
unei obligaţii alternative ................................................................................................. 145 

53.1. Aspecte teoretice privind notificarea adresată executorului judecătoresc 
de către debitor privind alegerea unei obligaţii alternative ..................................... 145 
53.2. Model orientativ de notificare adresată executorului judecătoresc de 
către debitor privind alegerea unei obligaţii alternative .......................................... 146 

54. Înştiinţarea scrisă a creditorului despre alegerea făcută de către debitor în cazul 
obligaţiilor alternative .................................................................................................... 147 

54.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea scrisă a creditorului despre 
alegerea făcută de către debitor în cazul obligaţiilor alternative ............................. 147 
54.2. Model orientativ de înştiinţare scrisă a creditorului despre alegerea 
făcută de către debitor în cazul obligaţiilor alternative............................................. 148 

55. Somaţie adresată debitorului în cazul alegerii de către creditor a prestaţiei în 
cazul obligaţiilor alternative ............................................................................................ 149 

55.1. Aspecte teoretice privind somaţia adresată debitorului în cazul alegerii 
de către creditor a prestaţiei în cazul obligaţiilor alternative ................................... 149 
55.2. Model orientativ de somaţie adresată debitorului în cazul alegerii de 
către creditor a prestaţiei în cazul obligaţiilor alternative ........................................ 150 



1254  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

56. Cerere/adresă formulată de către creditor prin care înştiinţează executorul 
judecătoresc că a efectuat contraprestaţia stabilită în titlul executoriu ...................... 152 

56.1. Aspecte teoretice privind cererea/adresa formulată de către creditor prin 
care înştiinţează executorul judecătoresc că a efectuat contraprestaţia 
stabilită în titlul executoriu ........................................................................................ 152 
56.2. Model orientativ de cerere/adresă formulată de către creditor prin care 
înştiinţează executorul judecătoresc că a efectuat contraprestaţia stabilită în 
titlul executoriu ........................................................................................................... 153 

57. Procesul-verbal încheiat de către executorul judecătoresc ............................................ 154 
57.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc .................................................................................................................. 154 
57.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc .... 155 

58. Cerere adresată instanţei de executare de autorizare privind intrarea în 
încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum 
şi în alte locuri deţinute de aceasta ............................................................................... 156 

58.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare de 
autorizare privind intrarea în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa 
sau sediul unei persoane, precum şi în alte locuri deţinute de aceasta .................... 156 
58.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc de 
autorizare privind intrarea în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa 
sau sediul unei persoane, precum şi în alte locuri deţinute de acestea .................... 157 

59. Încheiere prin care instanţa de executare soluţionează cererea executorului 
judecătoresc sau a creditorului de autorizare privind intrarea în încăperile ce 
reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în alte 
locuri deţinute de aceasta ............................................................................................... 159 

59.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea executorului judecătoresc sau a creditorului de 
autorizare privind intrarea în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa 
sau sediul unei persoane, precum şi în alte locuri deţinute de aceasta ................... 159 
59.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea executorului judecătoresc sau a creditorului pentru 
autorizarea privind intrarea în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa 
sau sediul unei persoane, precum şi în alte locuri deţinute de aceasta ................... 160 

60. Proces-verbal de identificare a bunurilor urmăribile şi de efectuare a actelor de 
executare ........................................................................................................................... 162 

60.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de identificare a bunurilor 
urmăribile şi de efectuare a actelor de executare ...................................................... 162 
60.2. Model orientativ de proces-verbal de identificare a bunurilor urmăribile 
şi de efectuare a actelor de executare ......................................................................... 163 

61. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc în cazul în care opunerea la 
executare întruneşte elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea 
penală ............................................................................................................................... 165 

61.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc în cazul în care opunerea la executare întruneşte elementele 
constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală .............................................. 165 
61.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc în 
cazul în care opunerea la executare întruneşte elementele constitutive ale 
unei fapte prevăzute de legea penală ......................................................................... 166 

62. Cerere adresată instanţei de executare de efectuare a executării la alte ore decât 
cele prevăzute de art. 683 alin. 1 C. pr. civ. sau în zilele nelucrătoare .......................... 168 



Cuprins   | 1255 

62.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare de 
efectuare a executării la alte ore decât cele prevăzute de art. 683 alin. 1 C. pr. 
civ. sau în zilele nelucrătoare ..................................................................................... 168 
62.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc de 
efectuare a executării la alte ore decât cele prevăzute de art. 683 alin. 1 C. pr. 
civ. sau în zilele nelucrătoare ..................................................................................... 169 

63. Încheiere prin care instanţa de executare soluţionează cererea creditorului sau a 
executorului judecătoresc de efectuare a executării la alte ore decât cele prevăzute 
de art. 683 alin. 1 C. pr. civ. sau în zilele nelucrătoare ................................................... 171 

63.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea creditorului sau a executorului judecătoresc de efectuare 
a executării la alte ore decât cele prevăzute de art. 683 alin. 1 C. pr. civ. sau 
în zilele nelucrătoare ................................................................................................... 171 
63.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare soluţionează 
cererea creditorului sau a executorului judecătoresc de efectuare a executării 
la alte ore decât cele prevăzute de art. 683 alin. 1 C. pr. civ. sau în zilele 
nelucrătoare ................................................................................................................. 172 

64. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc privind continuarea executării 
până la ora 22,00................................................................................................................ 174 

64.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc privind continuarea executării până la ora 22,00 ............................... 174 
64.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc 
privind continuarea executării până la ora 22,00 ..................................................... 175 

Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor ........................................................... 177 
65. Adresă emisă către camera notarilor publici privind începerea executării silite 

împotriva unei persoane care a decedat şi de eliberare a unui certificat din care să 
rezulte cine sunt moştenitorii defunctului ....................................................................... 177 

65.1. Aspecte teoretice privind adresa emisă către camera notarilor publici 
privind începerea executării silite împotriva unei persoane care a decedat şi 
de eliberare a unui certificat din care să rezulte cine sunt moştenitorii 
defunctului .................................................................................................................. 177 
65.2. Model orientativ de adresă emisă către camera notarilor publici privind 
începerea executării silite împotriva unei persoane care a decedat şi de 
eliberare a unui certificat din care să rezulte cine sunt moştenitorii 
defunctului .................................................................................................................. 178 

66. Adresă către camera notarilor publici privind întocmirea inventarului 
succesiunii ....................................................................................................................... 179 

66.1. Aspecte teoretice privind adresa către camera notarilor publici privind 
întocmirea inventarului succesiunii .......................................................................... 179 
66.2. Model orientativ de adresă către camera notarilor publici privind 
întocmirea inventarului succesiunii .......................................................................... 180 

67. Cerere adresată instanţei de executare privind numirea unui curator special al 
succesiunii ........................................................................................................................ 181 

67.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare 
privind numirea unui curator special al succesiunii ................................................ 181 
67.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc şi 
adresată instanţei de executare privind numirea unui curator special al 
succesiunii ................................................................................................................... 182 
67.3. Model orientativ de cerere formulată de creditor şi adresată instanţei de 
executare privind numirea unui curator special a succesiunii ................................ 184 

68. Înştiinţarea colectivă a moştenitorilor majori ai defunctului despre declanşarea 
executării silite .................................................................................................................. 185 



1256  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

68.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea colectivă a moştenitorilor majori 
ai defunctului despre declanşarea executării silite .................................................. 185 
68.2. Model orientativ de înştiinţare colectivă a moştenitorilor majori ai 
defunctului despre declanşarea executării silite ...................................................... 186 

69. Cerere adresată instanţei de executare privind numirea unui curator special în 
cazul moştenitorilor minori sau al celor puşi sub interdicţie ........................................ 187 

69.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare 
privind numirea unui curator special în cazul moştenitorilor minori sau al 
celor puşi sub interdicţie ............................................................................................ 187 
69.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc şi 
adresată instanţei de executare privind numirea unui curator special în cazul 
moştenitorilor minori sau al celor puşi sub interdicţie ............................................ 188 
69.3. Model orientativ de cerere formulată de către creditor şi adresată 
instanţei de executare privind numirea unui curator special în cazul 
moştenitorilor minori sau a celor puşi sub interdicţie ............................................. 190 

70. Încunoştinţarea succesibililor acceptanţi despre continuarea executării silite ........... 191 
70.1. Aspecte teoretice privind încunoştinţarea succesibililor acceptanţi 
despre continuarea executării silite .......................................................................... 191 
70.2. Model orientativ de încunoştinţare a succesibililor acceptanţi despre 
continuarea executării silite ...................................................................................... 192 

Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori ............................................................................ 193 
71. Cerere de intervenţie a unor creditori în cursul executării silite adresată 

executorului judecătoresc ............................................................................................... 193 
71.1. Aspecte teoretice privind cererea de intervenţie a unor creditori în 
cursul executării silite adresată executorului judecătoresc .................................... 193 
71.2. Model orientativ de cerere de intervenţie a unor creditori în cursul 
executării silite adresată executorului judecătoresc ................................................ 195 

72. Încheierea executorului judecătoresc privind înregistrarea cererii de intervenţie 
a altor creditori ................................................................................................................ 196 

72.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc privind 
înregistrarea cererii de intervenţie a altor creditori ................................................ 196 
72.2. Model orientativ de încheiere emisă de executorul judecătoresc privind 
înregistrarea cererii de intervenţie a altor creditori ................................................ 197 

73. Cererea de încuviinţare a executării silite în cazul cererii de intervenţie 
formulate de creditorul intervenient ............................................................................ 199 

73.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite în 
cazul cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient ........................... 199 
73.2. Model orientativ de cerere de încuviinţare a executării silite în cazul 
cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient ..................................... 200 

74. Încheiere prin care instanţa de executare se pronunţă asupra cererii de 
intervenţie formulate de creditorul intervenient în cursul executării silite în 
condiţiile în care acesta deţine un titlu executoriu ...................................................... 202 

74.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 
cursul executării silite în condiţiile în care acesta deţine un titlu executoriu ........ 202 
74.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 
cursul executării silite în condiţiile în care acesta deţine un titlu executoriu ........ 203 

75. Încheiere prin care instanţa de executare se pronunţă asupra cererii de 
intervenţie formulate de creditorul intervenient în cursul executării silite în 
condiţiile în care acesta nu deţine un titlu executoriu .................................................. 206 

75.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 



Cuprins   | 1257 

cursul executării silite în condiţiile în care acesta nu deţine un titlu 
executoriu.................................................................................................................... 206 
75.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 
cursul executării silite în condiţiile în care acesta nu deţine un titlu 
executoriu.................................................................................................................... 207 

76. Încheiere prin care instanţa de executare se pronunţă asupra cererii de 
intervenţie formulate de creditorul intervenient în cursul executării silite în 
condiţiile în care acesta nu deţine un titlu executoriu, iar creanţa sa este 
contestată de către debitor .............................................................................................. 210 

76.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 
cursul executării silite în condiţiile în care acesta nu deţine un titlu 
executoriu, iar creanţa sa este contestată de către debitor ...................................... 210 
76.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient în 
cursul executării silite în condiţiile în care acesta nu deţine un titlu 
executoriu, iar creanţa sa este contestată de către debitor ...................................... 211 

77. Adresă privind comunicarea către creditorul urmăritor a unei copii de pe cererea 
de intervenţie a altor creditori şi de pe documentele justificative .................................. 214 

77.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică creditorului 
urmăritor copii de pe cererea de intervenţie a altor creditori şi de pe 
documentele justificative ........................................................................................... 214 
77.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului urmăritor 
copii de pe cererea de intervenţie a altor creditori şi de pe documentele 
justificative ................................................................................................................. 215 

78. Adresă privind comunicarea către creditorul urmăritor a unei copii certificate de 
pe încheierea de încuviinţare a cererii de intervenţie a altor creditori ......................... 216 

78.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică creditorului 
urmăritor copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a cererii de 
intervenţie a altor creditori ........................................................................................ 216 
78.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului urmăritor 
copie certificată de pe încheierea de încuviinţare a cererii de intervenţie a 
altor creditori .............................................................................................................. 217 

79. Înştiinţarea debitorului despre încuviinţarea cererii de intervenţie a altor 
creditori ............................................................................................................................ 218 

79.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea debitorului despre încuviinţarea 
cererii de intervenţie a altor creditori ....................................................................... 218 
79.2. Model orientativ de înştiinţare a debitorului despre încuviinţarea cererii 
de intervenţie a altor creditori ................................................................................... 219 

80. Notificare făcută de creditorul urmăritor creditorilor chirografari privind 
existenţa altor bunuri ale debitorului care pot fi urmărite în mod util prin 
extinderea urmăririi ........................................................................................................ 220 

80.1. Aspecte teoretice privind notificarea făcută de creditorul urmăritor 
creditorilor chirografari privind existenţa altor bunuri ale debitorului care 
pot fi urmărite în mod util prin extinderea urmăririi .............................................. 220 
80.2. Model orientativ de notificare făcută de creditorul urmăritor creditorilor 
chirografari privind existenţa altor bunuri ale debitorului care pot fi 
urmărite în mod util prin extinderea urmăririi ....................................................... 221 

Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite ............................................................................ 222 
81. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind constatarea perimării .............. 222 

81.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul judecătoresc 
de constatare a perimării ........................................................................................... 222 



1258  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

81.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc privind 
constatarea perimării ................................................................................................. 223 

82. Cerere formulată de partea interesată privind constatarea perimării ........................ 225 
82.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată de 
constatare a perimării ............................................................................................... 225 
82.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată privind 
constatarea perimării ................................................................................................ 226 

83. Încheiere prin care instanţa de executare constată perimarea executării silite .......... 227 
83.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
constată perimarea executării silite ......................................................................... 227 
83.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare constată 
perimarea executării silite ........................................................................................ 228 

84. Cerere de executare silită formulată după ce s-a constatat perimarea executării ....... 231 
84.1. Aspecte teoretice privind cererea de executare silită formulată după ce 
s-a constatat perimarea executării........................................................................... 231 
84.2. Model orientativ de cerere de executare silită formulată după ce s-a 
constatat perimarea executării ................................................................................ 232 

85. Adresă prin care executorul judecătoresc comunică debitorului încheierea 
instanţei privind încuviinţarea executării silite şi somaţia în cazul reînnoirii 
cererii de executare silită ............................................................................................... 233 

85.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care executorul judecătoresc 
comunică debitorului încheierea instanţei privind încuviinţarea executării 
silite şi somaţia în cazul reînnoirii cererii de executare silită ................................ 233 
85.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc comunică 
debitorului încheierea instanţei privind încuviinţarea executării silite şi 
somaţia în cazul reînnoirii cererii de executare silită .................................................... 234 

Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării ................................... 235 
86. Încheiere prin care executorul judecătoresc amână executarea silită ......................... 235 

86.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
amână executarea silită ........................................................................................... 235 
86.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc amână 
executarea silită ....................................................................................................... 236 

87. Cerere prin care creditorul urmăritor solicită suspendarea executării silite ............... 238 
87.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care creditorul urmăritor solicită 
suspendarea executării silite ................................................................................... 238 
87.2. Model orientativ de cerere prin care creditorul urmăritor solicită 
suspendarea executării silite ................................................................................... 239 

88. Încheiere prin care executorul judecătoresc dispune suspendarea executării 
silite ................................................................................................................................. 240 

88.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
dispune suspendarea executării silite ..................................................................... 240 
88.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
dispune suspendarea executării silite ..................................................................... 241 

89. Cerere formulată de partea interesată privind continuarea executării după 
încetarea suspendării ...................................................................................................... 243 

89.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
privind continuarea executării după încetarea suspendării .................................. 243 
89.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată privind 
continuarea executării după încetarea suspendării ............................................... 244 

90. Cerere formulată de către debitor privind restrângerea executării .............................. 245 
90.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către debitor privind 
restrângerea executării ............................................................................................. 245 



Cuprins   | 1259 

90.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor privind restrân-
gerea executării ......................................................................................................... 246 

91. Hotărâre prin care instanţa de executare dispune restrângerea executării ................. 248 
91.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare 
dispune restrângerea executării ............................................................................... 248 
91.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare dispune 
restrângerea executării ............................................................................................. 249 

Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite ............................................................................. 252 
92. Încheiere privind încetarea executării silite în cazul în care s-a realizat integral 

obligaţia stabilită prin titlul executoriu ........................................................................ 252 
92.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a executării silite în 
cazul în care s-a realizat integral obligaţia stabilită prin titlul executoriu ........... 252 
92.2. Model orientativ de încheiere privind încetarea executării silite în cazul 
în care s-a realizat integral obligaţia stabilită prin titlul executoriu .................... 253 

93. Încheiere privind încetarea executării silite din cauza lipsei de bunuri 
urmăribile ale debitorului .............................................................................................. 255 

93.1. Aspecte teoretice privind încheierea privind încetarea executării silite 
din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului ............................................. 255 
93.2. Model orientativ de încheiere privind încetarea executării silite din 
cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului .................................................... 256 

94. Încheiere privind încetarea executării silite din cauza imposibilităţii de 
valorificare a bunurilor urmăribile ale debitorului ......................................................... 258 

94.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a executării silite din 
cauza imposibilităţii de valorificare a bunurilor urmăribile ale debitorului .......... 258 
94.2. Model orientativ de încheiere privind încetarea executării silite din 
cauza imposibilităţii de valorificare a bunurilor urmăribile ale debitorului .......... 259 

95. Încheiere privind încetarea executării silite în cazul în care creditorul a renunţat 
la executare ........................................................................................................................ 261 

95.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a executării silite în 
cazul în care creditorul a renunţat la executare ...................................................... 261 
95.2. Model orientativ de încheiere privind încetarea executării silite în cazul 
în care creditorul a renunţat la executare ............................................................... 262 

96. Încheiere privind încetarea executării silite în cazul în care a fost desfiinţat 
titlul executoriu ............................................................................................................... 264 

96.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a executării silite în 
cazul în care a fost desfiinţat titlul executoriu ........................................................ 264 
96.2. Model orientativ de încheiere de încetare a executării silite în cazul în 
care a fost desfiinţat titlul executoriu ...................................................................... 265 

97. Încheiere privind încetarea executării silite în cazul în care a fost anulată 
executarea ........................................................................................................................ 267 

97.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a executării silite în 
cazul în care a fost anulată executarea ..................................................................... 267 
97.2. Model orientativ de încheiere de încetare a executării silite în cazul în 
care a fost anulată executarea ................................................................................... 268 

98. Proces-verbal de remitere a titlului executoriu .............................................................. 270 
98.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de remitere a titlului 
executoriu ................................................................................................................... 270 
98.2. Model orientativ de proces-verbal de remitere a titlului executoriu ............. 271 

99. Cerere de reluare a executării silite în situaţia în care aceasta nu a mai putut fi 
efectuată/continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile/a imposibilităţii de 
valorificare a bunurilor debitorului ................................................................................. 272 

99.1. Aspecte teoretice privind cererea de reluare a executării silite în 
situaţia în care aceasta nu a mai putut fi efectuată/continuată din cauza 



1260  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

lipsei de bunuri urmăribile/a imposibilităţii de valorificare a bunurilor 
debitorului ................................................................................................................. 272 
99.2. Model orientativ de cerere de reluare a executării silite în situaţia în 
care aceasta nu a mai putut fi efectuată/continuată din cauza lipsei de 
bunuri urmăribile/a imposibilităţii de valorificare a bunurilor debitorului .......... 273 

 
CAPITOLUL V. Prescrip ia dreptului de a ob ine executarea silit  .......................... 274 

100. Contestaţia la executare prin care partea interesată cere să se constate 
împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită ........ 274 

100.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
privind împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită ....................................................................................................... 274 
100.2. Model orientativ de contestaţie la executare prin care partea 
interesată cere să se constate împlinirea termenului de prescripţie a 
dreptului de a obţine executarea silită ................................................................... 275 

101. Cerere de repunere în termenul de prescripţie ............................................................ 277 
101.1. Aspecte teoretice privind cererea de repunere în termenul de 
prescripţie ................................................................................................................ 277 
101.2. Model orientativ de cerere de repunere în termenul de prescripţie .......... 278 

102. Hotărâre prin care instanţa de executare admite cererea creditorului de 
repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită ......... 279 

102.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare 
admite cererea creditorului de repunere în termenul de prescripţie a 
dreptului de a obţine executarea silită ................................................................... 279 
102.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare admite 
cererea creditorului de repunere în termenul de prescripţie a dreptului de a 
obţine executarea silită ........................................................................................... 280 

103. Cerere de executare silită formulată după repunerea în termenul de prescripţie ..... 283 
103.1. Aspecte teoretice privind cererea de executare silită formulată după 
repunerea în termenul de prescripţie ..................................................................... 283 
103.2. Model orientativ de cerere de executare silită formulată după 
repunerea în termenul de prescripţie ..................................................................... 284 

 
CAPITOLUL VI. Contesta ia la executare ......................................................................... 285 

104. Contestaţia la executare ................................................................................................ 285 
104.1. Aspecte teoretice privind contestaţia la executare ........................................ 285 
104.2. Model orientativ de contestaţie la executare ................................................. 287 

105. Hotărâre prin care instanţa de judecată soluţionează contestaţia la executare ......... 289 
105.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de judecată 
soluţionează contestaţia la executare ........................................................................ 289 
105.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de judecată 
soluţionează contestaţia la executare ........................................................................ 291 

106. Adresă prin care executorul judecătoresc comunică instanţei de judecată copii 
certificate de pe actele de executare silită contestate ................................................... 294 

106.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care executorul judecătoresc 
comunică instanţei de judecată copii certificate de pe actele de executare 
silită contestate .......................................................................................................... 294 
106.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc comunică 
instanţei de judecată copii certificate de pe actele de executare silită 
contestate .................................................................................................................... 295 

 



Cuprins   | 1261 

CAPITOLUL VII. Depunerea cu afecta iune special  .................................................... 296 
107. Cerere prin care debitorul sau terţul garant solicită desfiinţarea măsurilor 

asigurătorii sau de executare ........................................................................................ 296 
107.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care debitorul sau terţul garant 
solicită desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare ................................. 296 
107.2. Model orientativ de cerere prin care debitorul sau terţul garant 
solicită desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare ................................. 297 

108. Încheiere prin care executorul judecătoresc se pronunţă asupra cererii 
debitorului sau a terţului garant care solicită desfiinţarea măsurilor 
asigurătorii sau de executare ........................................................................................ 298 

108.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
se pronunţă asupra cererii debitorului sau a terţului garant care solicită 
desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare ............................................... 298 
108.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc se 
pronunţă asupra cererii debitorului sau a terţului garant care solicită 
desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare ............................................... 299 

 
CAPITOLUL VIII. Întoarcerea execut rii ......................................................................... 301 

109. Cerere formulată de partea interesată privind întoarcerea executării ....................... 301 
109.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
privind întoarcerea executării ................................................................................... 301 
109.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată privind 
întoarcerea executării ................................................................................................ 302 

110. Hotărâre prin care instanţa de executare soluţionează cererea formulată de 
partea interesată privind întoarcerea executării .......................................................... 303 

110.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea formulată de partea interesată privind întoarcerea 
executării .................................................................................................................... 303 
110.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea formulată de partea interesată privind întoarcerea 
executării .................................................................................................................... 304 

 
TITLUL II. URM RIREA SILIT  ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI ............... 307 
 
CAPITOLUL I. Urm rirea mobiliar  .................................................................................. 307 

Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare ..................................................................... 307 
111. Cererea de executare silită mobiliară ........................................................................... 307 

111.1. Aspecte teoretice privind cererea de executare silită mobiliară ................. 307 
111.2. Model orientativ de cerere de executare silită mobiliară ............................ 308 

112. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
silită mobiliară ................................................................................................................ 309 

112.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de executare silită mobiliară .......... 309 
112.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de executare silită mobiliară ................................ 310 

113. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de executare silită mobiliară ..................................... 312 

113.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de executare silită mobiliară ................................................................................... 312 
113.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
executare silită mobiliară ........................................................................................ 313 



1262  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

114. Cerere de încuviinţare a executării silite mobiliare adresată instanţei de 
executare ......................................................................................................................... 314 

114.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite 
mobiliare adresată instanţei de executare .............................................................. 314 
114.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea 
executării silite mobiliare instanţei de executare ................................................... 315 

115. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea silită 
mobiliară ........................................................................................................................ 317 

115.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită mobiliară ............................................................... 317 
115.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită mobiliară ............................................................... 318 

116. Somaţia mobiliară .......................................................................................................... 321 
116.1. Aspecte teoretice privind somaţia mobiliară ............................................... 321 
116.2. Model orientativ de somaţie mobiliară ........................................................ 322 

117. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile urmăribile ................................ 324 
117.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra 
bunurilor mobile urmăribile ................................................................................... 324 
117.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra bunurilor 
mobile urmăribile .................................................................................................... 325 

118. Cerere formulată de către creditor de aplicare a sechestrului asupra bunurilor 
mobile odată cu comunicarea somaţiei .......................................................................... 327 

118.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor de 
aplicare a sechestrului asupra bunurilor mobile odată cu comunicarea 
somaţiei ..................................................................................................................... 327 
118.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor privind 
aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile odată cu comunicarea 
somaţiei ..................................................................................................................... 328 

119. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea silită şi 
dispune aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile urmăribile odată cu 
comunicarea somaţiei ..................................................................................................... 329 

119.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită şi dispune aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor mobile urmăribile odată cu comunicarea somaţiei ................................... 329 
119.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită şi dispune aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor mobile urmăribile odată cu comunicarea somaţiei ................................... 330 

120. Proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc în situaţia în care bunurile 
mobile găsite erau sechestrate asigurător .................................................................... 333 

120.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de executorul 
judecătoresc în situaţia în care bunurile mobile găsite erau sechestrate 
asigurător .................................................................................................................... 333 
120.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
în situaţia în care bunurile mobile găsite erau sechestrate asigurător .................. 334 

121. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile urmăribile despre care se 
afirmă că aparţin altor persoane ................................................................................... 336 

121.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra 
bunurilor mobile urmăribile despre care se afirmă că aparţin altor persoane ...... 336 
121.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra bunurilor 
mobile urmăribile despre care se afirmă că aparţin altor persoane ....................... 337 

122. Cerere formulată de către creditor privind autorizarea executorului să aplice 
sechestrul asupra bunurilor mobile aflate în mâna unui terţ ..................................... 339 



Cuprins   | 1263 

122.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor privind 
autorizarea executorului să aplice sechestrul asupra bunurilor mobile aflate 
în mâna unui terţ ....................................................................................................... 339 
122.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor privind 
autorizarea executorului să aplice sechestrul asupra bunurilor mobile aflate 
în mâna unui terţ ....................................................................................................... 340 

123. Încheiere prin care instanţa de executare autorizează executorul să aplice 
sechestrul asupra bunurilor mobile aflate în mâna unui terţ...................................... 341 

123.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
autorizează executorul să aplice sechestrul asupra bunurilor mobile aflate în 
mâna unui terţ ........................................................................................................... 341 
123.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
autorizează executorul să aplice sechestrul asupra bunurilor mobile aflate în 
mâna unui terţ ........................................................................................................... 342 

124. Cerere formulată de terţul deţinător pentru folosirea în continuare a bunului 
sechestrat ........................................................................................................................ 345 

124.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de terţul deţinător pentru 
folosirea în continuare a bunului sechestrat ............................................................ 345 
124.2. Model orientativ de cerere formulată de terţul deţinător pentru 
folosirea în continuare a bunului sechestrat ............................................................ 346 

125. Adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin 
care se solicită sprijinul pentru a înlătura împotrivirea la sechestru sau pentru 
păstrarea ordinii în timpul sechestrării bunurilor mobile ................................................ 347 

125.1. Aspecte teoretice privind adresa către organele de poliţie/ 
jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul pentru 
a înlătura împotrivirea la sechestru sau pentru păstrarea ordinii în timpul 
sechestrării bunurilor mobile .................................................................................... 347 
125.2. Model orientativ de adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi 
agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul pentru a înlătura 
împotrivirea la sechestru sau pentru păstrarea ordinii în timpul sechestrării 
bunurilor mobile ........................................................................................................ 348 

126. Proces-verbal de sechestru asupra unui bun deja identificat ..................................... 349 
126.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra unui bun 
deja identificat ............................................................................................................ 349 

126.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra unui bun deja 
identificat .................................................................................................................. 350 

127. Proces-verbal de sechestru asupra unui autovehicul ................................................... 352 
127.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra unui 
autovehicul ............................................................................................................... 352 
127.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra unui auto-
vehicul ....................................................................................................................... 353 

128. Proces-verbal încheiat de organul de poliţie privind ridicarea certificatului de 
înmatriculare, a cărţii de identitate, de informare a conducătorului autove-
hiculului că bunul este sechestrat şi de prezentare la executorul judecătoresc ......... 355 

128.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de organul 
de poliţie privind ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărţii de 
identitate, de informare a conducătorului autovehiculului că bunul este 
sechestrat şi de prezentare la executorul judecătoresc .......................................... 355 
128.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de organul de poliţie 
privind ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate, de 
informare a conducătorului autovehiculului că bunul este sechestrat şi de 
prezentare la executorul judecătoresc .................................................................... 356 



1264  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

129. Proces-verbal de sechestru asupra unui autovehicul întocmit în baza datelor 
obţinute de la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor ............................................................................................ 357 

129.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra unui 
autovehicul întocmit în baza datelor obţinute de la Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ................ 357 
129.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra unui 
autovehicul întocmit în baza datelor obţinute de la Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ................ 358 

130. Cerere formulată de debitor pentru folosirea autovehiculului sechestrat până la 
valorificarea acestuia ..................................................................................................... 360 

130.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de debitor pentru 
folosirea autovehiculului sechestrat până la valorificarea acestuia ...................... 360 
130.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor pentru folosirea 
autovehiculului sechestrat până la valorificarea acestuia ..................................... 361 

131. Înştiinţarea persoanei care deţine un drept real de garanţie despre aplicarea 
sechestrului asupra bunului mobil ................................................................................ 362 

131.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea persoanei care deţine un drept 
real de garanţie despre aplicarea sechestrului asupra bunului mobil .................. 362 
131.2. Model orientativ de înştiinţare a persoanei care deţine un drept real 
de garanţie despre aplicarea sechestrului asupra bunului mobil .......................... 363 

132. Publicitatea sechestrului mobiliar ................................................................................ 364 
132.1. Aspecte teoretice privind publicitatea sechestrului mobiliar ...................... 364 
132.2. Model orientativ de adresă privind publicitatea sechestrului mobiliar ..... 365 

133. Proces-verbal de sechestru a bunurilor sechestrate anterior ...................................... 366 
133.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru a bunurilor 
sechestrate anterior .................................................................................................. 366 
133.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra bunurilor 
sechestrate anterior .................................................................................................. 367 

134. Cererea părţii interesate adresată executorului judecătoresc de strămutare a 
bunurilor mobile sechestrate .......................................................................................... 369 

134.1. Aspecte teoretice privind cererea părţii interesate adresată 
executorului judecătoresc de strămutare a bunurilor mobile sechestrate ............ 369 
134.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată şi adresată 
executorului judecătoresc privind strămutarea bunurilor mobile sechestrate .... 370 

135. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc prin care se încuviinţează 
strămutarea bunurilor sechestrate ............................................................................... 371 

135.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc prin care se încuviinţează strămutarea bunurilor sechestrate ........ 371 
135.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc prin care se încuviinţează strămutarea bunurilor sechestrate ........ 372 

136. Încheierea executorului judecătoresc prin care se stabileşte remuneraţia 
administratorului-sechestru .......................................................................................... 373 

136.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc prin 
care se stabileşte remuneraţia administratorului-sechestru ................................. 373 
136.2. Model orientativ de încheiere emisă de executorul judecătoresc prin 
care se stabileşte remuneraţia administratorului-sechestru ................................. 374 

137. Cerere formulată de terţul deţinător de a depune bunurile sechestrate .................... 376 
137.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de terţul deţinător de a 
depune bunurile sechestrate .................................................................................... 376 
137.2. Model orientativ de cerere formulată de terţul deţinător de a depune 
bunurile sechestrate ................................................................................................. 377 



Cuprins   | 1265 

138. Încheiere prin care executorul judecătoresc soluţionează cererea de liberare a 
terţului deţinător ............................................................................................................ 378 

138.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
soluţionează cererea de liberare a terţului deţinător ............................................. 378 
138.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
soluţionează cererea de liberare a terţului deţinător ............................................. 379 

139. Proces-verbal de încredinţare a bunurilor mobile de care terţul deţinător s-a 
liberat unui administrator-sechestru ............................................................................ 381 

139.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de încredinţare a bunurilor 
mobile de care terţul deţinător s-a liberat unui administrator-sechestru ............ 381 
139.2. Model orientativ de proces-verbal de încredinţare a bunurilor mobile 
de care terţul deţinător s-a liberat unui administrator-sechestru ........................ 382 

140. Proces-verbal de oprire a urmăririi mobiliare în situaţia în care debitorul face 
depunerea cu afectaţiune specială şi predă executorului judecătoresc recipisa de 
consemnare ..................................................................................................................... 384 

140.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de oprire a urmăririi 
mobiliare în situaţia în care debitorul face depunerea cu afectaţiune specială 
şi predă executorului judecătoresc recipisa de consemnare ................................... 384 
140.2. Model orientativ de proces-verbal de oprire a urmăririi mobiliare în 
situaţia în care debitorul face depunerea cu afectaţiune specială şi predă 
executorului judecătoresc recipisa de consemnare .................................................. 385 

141. Adresă de comunicare a procesului-verbal constatator instanţei de executare ......... 387 
141.1. Aspecte teoretice privind adresa de comunicare a procesului-verbal 
constatator instanţei de executare ........................................................................... 387 
141.2. Model orientativ de adresa de comunicare a procesului-verbal 
constatator instanţei de executare ........................................................................... 388 

142. Adresă de comunicare a contestaţiei la executare formulată de către debitor 
instanţei de executare .................................................................................................... 389 

142.1. Aspecte teoretice privind adresa de comunicare a contestaţiei la 
executare formulată de către debitor instanţei de executare ................................. 389 
142.2. Model orientativ de adresă de comunicare a contestaţiei la executare 
formulată de către debitor instanţei de executare .................................................. 390 

143. Încheierea executorului judecătoresc prin care creditorul ridică suma depusă cu 
titlu de afectaţiune specială ........................................................................................... 391 

143.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc prin 
care creditorul ridică suma depusă cu titlu de afectaţiune specială ...................... 391 
143.2. Model orientativ de încheiere a executorului judecătoresc .......................... 392 
prin care creditorul ridică suma depusă cu titlu de afectaţiune specială .............. 392 

144. Proces-verbal de vânzare amiabilă a bunurilor mobile sechestrate ............................ 394 
144.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare amiabilă a 
bunurilor mobile sechestrate ................................................................................... 394 
144.2. Model orientativ de proces-verbal de vânzarea amiabilă a bunurilor 
mobile sechestrate .................................................................................................... 395 

145. Proces-verbal privind acordul părţilor în cazul vânzării directe .................................. 396 
145.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal privind acordul părţilor în 
cazul vânzării directe ............................................................................................... 396 
145.2. Model orientativ de proces-verbal privind acordul părţilor în cazul 
vânzării directe ........................................................................................................ 397 

146. Proces-verbal privind vânzarea directă a bunurilor mobile sechestrate ..................... 398 
146.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare directă a 
bunurilor mobile sechestrate ................................................................................... 398 
146.2. Model orientativ de proces-verbal de vânzare directă a bunurilor 
mobile sechestrate .................................................................................................... 399 



1266  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

147. Caiet de sarcini întocmit de către executorul judecătoresc .......................................... 401 
147.1. Aspecte teoretice privind caietul de sarcini întocmit de către 
executorul judecătoresc ............................................................................................ 401 
147.2. Model orientativ de caiet de sarcini întocmit de către executorul 
judecătoresc .............................................................................................................. 402 

148. Încheiere prin care executorul judecătoresc soluţionează obiecţiunile la caietul 
de sarcini .......................................................................................................................... 404 

148.1 Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
soluţionează obiecţiunile la caietul de sarcini ........................................................ 404 
148.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
soluţionează obiecţiunile la caietul de sarcini ........................................................ 405 

149. Cerere formulată de părţi pentru efectuarea unei expertize în vederea evaluării 
bunurilor mobile sechestrate ......................................................................................... 407 

149.1 Aspecte teoretice privind cererea formulată de părţi pentru efectuarea 
unei expertize în vederea evaluării bunurilor mobile sechestrate ........................ 407 
149.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată pentru 
efectuarea unei expertize în vederea evaluării bunurilor mobile sechestrate ...... 408 

150. Încheiere prin care executorul judecătoresc se pronunţă asupra cererii de 
expertiză formulată de partea interesată ..................................................................... 409 

150.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
se pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de partea interesată ............. 409 
150.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc se 
pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de partea interesată ................. 410 

151. Încheiere prin care se fixează termenul de licitaţie publică privind vânzarea 
bunurilor mobile sechestrate ......................................................................................... 412 

151.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se fixează termenul de 
licitaţie publică privind vânzarea bunurilor mobile sechestrate .......................... 412 
151.2. Model orientativ de încheiere prin care se fixează termenul de 
licitaţie publică privind vânzarea bunurilor mobile sechestrate .......................... 413 

152. Înştiinţarea părţilor şi a terţului deţinător despre vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor mobile sechestrate .......................................................................................... 415 

152.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea părţilor şi a terţului deţinător 
despre vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sechestrate .................... 415 
152.2. Model orientativ de înştiinţare a părţilor şi a terţului deţinător 
despre vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sechestrate .................... 416 

153. Anunţuri/publicaţii de vânzare a bunurilor mobile sechestrate .................................. 417 
153.1. Aspecte teoretice privind anunţurile/publicaţiile de vânzare a 
bunurilor mobile sechestrate ................................................................................... 417 
153.2. Model orientativ de anunţ/publicaţie de vânzare a bunurilor mobile 
sechestrate ................................................................................................................ 419 

154. Proces-verbal prin care se constată îndeplinirea formalităţilor de publicitate a 
vânzării bunurilor mobile .............................................................................................. 421 

154.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care se constată 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate a vânzării bunurilor mobile ................. 421 
154.2. Model orientativ de proces-verbal prin care se constată îndeplinirea 
formalităţilor de publicitate a vânzării bunurilor mobile ...................................... 422 

155. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc de restrângere a 
formelor de publicitate ................................................................................................... 424 

155.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc de restrângere a formelor de publicitate ............................................ 424 
155.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc prin care restrânge formele de publicitate ......................................... 425 

156. Cerere formulată de partea interesată pentru amânarea licitaţiei ............................ 426 



Cuprins   | 1267 

156.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
pentru amânarea licitaţiei ....................................................................................... 426 
156.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată pentru 
amânarea licitaţiei ................................................................................................... 427 

157. Cerere de participare la licitaţia publică ...................................................................... 428 
157.1. Aspecte teoretice privind cererea de participare la licitaţia publică .......... 428 
157.2. Model orientativ de cerere de participare la licitaţia publică ..................... 429 

158. Proces-verbal de amânare a licitaţiei la un alt termen în cazul în care nu se 
oferă nici preţul minim .................................................................................................. 430 

158.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de amânare a licitaţiei la un 
alt termen în cazul în care nu se oferă nici preţul minim ..................................... 430 
158.2. Model orientativ de proces-verbal de amânare a licitaţiei la un alt 
termen în cazul în care nu se oferă nici preţul minim ........................................... 431 

159. Proces-verbal de închidere a licitaţiei bunurilor mobile .............................................. 433 
159.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de închidere a licitaţiei 
bunurilor mobile ....................................................................................................... 433 
159.2. Model orientativ de proces-verbal de închidere a licitaţiei bunurilor 
mobile ........................................................................................................................ 434 

160. Procesul-verbal de licitaţie a bunurilor mobile ............................................................ 436 
160.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de licitaţie a bunurilor 
mobile ........................................................................................................................ 436 
160.2. Model orientativ de proces-verbal de licitaţie al bunurilor mobile ............. 437 

161. Certificat de adjudecare a bunurilor mobile................................................................. 439 
161.1. Aspecte teoretice privind certificatul de adjudecare a bunurilor mobile .... 439 
161.2. Model orientativ de certificat de adjudecare a bunurilor mobile ................ 440 

162. Încheierea instanţei de executare prin care va constata transferul titlurilor de 
valoare nominative ......................................................................................................... 441 

162.1. Aspecte teoretice privind încheierea instanţei de executare prin care 
va constata transferul titlurilor de valoare nominative ......................................... 441 
162.2. Model orientativ de încheiere a instanţei de executare prin care se 
constată transferul titlurilor de valoare nominative ............................................. 442 

163. Proces-verbal de preluare a bunului mobil în contul creanţei ..................................... 444 
163.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de preluare a bunului mobil 
în contul creanţei ..................................................................................................... 444 
163.2. Model orientativ de proces-verbal de preluare a bunului mobil în 
contul creanţei ......................................................................................................... 445 

164. Proces-verbal de predare a bunurilor nevalorificate ale debitorului organului 
competent ........................................................................................................................ 447 

164.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare a bunurilor 
nevalorificate ale debitorului organului competent ............................................... 447 
164.2. Model orientativ de proces-verbal de predare a bunurilor 
nevalorificate ale debitorului organului competent ............................................... 448 

Secţiunea a 2-a. Poprirea ......................................................................................................... 449 
165. Cererea de executare silită prin poprire ...................................................................... 449 

165.1. Aspecte teoretice privind cererea de executare silită prin poprire ............. 449 
165.2. Model orientativ de cerere de executare silită prin poprire ........................ 451 

166. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
silită prin poprire ........................................................................................................... 452 

166.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de executare silită prin poprire ...... 452 
166.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de executare silită prin poprire ............................ 453 



1268  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

167. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de executare silită prin poprire ............................... 455 

167.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea 
dosarului de executare silită prin poprire .............................................................. 455 
167.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
executare silită prin poprire ................................................................................... 456 

168. Cerere de încuviinţare a executării silite prin poprire adresată instanţei de 
executare ......................................................................................................................... 457 

168.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite 
prin poprire adresată instanţei de executare ........................................................ 457 
168.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare 
încuviinţarea executării silite prin poprire. .......................................................... 458 

169. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea silită prin 
poprire ................................................................................................................................ 460 

169.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită prin poprire .......................................................... 460 
169.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea silită prin poprire .......................................................... 461 

170. Adresă de înfiinţare a popririi ....................................................................................... 464 
170.1. Aspecte teoretice privind adresa de înfiinţare a popririi ............................ 464 
170.2. Model orientativ de adresă prin care se înfiinţează poprirea asupra 
salariului debitorului ............................................................................................... 465 

171. Adresă de înfiinţare a popririi asupra conturilor bancare ale debitorului ................. 467 
171.1. Aspecte teoretice privind adresa de înfiinţare a popririi asupra 
conturilor bancare ale debitorului ......................................................................... 467 
171.2. Model orientativ de adresă de înfiinţare a popririi asupra conturilor 
bancare ale debitorului ........................................................................................... 468 

172. Înştiinţare comunicată debitorului privind înfiinţarea popririi .................................. 470 
172.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea comunicată debitorului privind 
înfiinţarea popririi ................................................................................................... 470 
172.2. Model orientativ de înştiinţare comunicată debitorului privind 
înfiinţarea popririi ................................................................................................... 471 

173. Adresă de înfiinţare a popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri 
mobile incorporabile ....................................................................................................... 472 

173.1. Aspecte teoretice privind adresa de înfiinţare a popririi asupra 
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile ................................ 472 
173.2. Model orientativ de adresă de înfiinţare a popririi asupra titlurilor de 
valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile ..................................................... 473 

174. Adresă comunicată terţului poprit în situaţia în care poprirea a fost înfiinţată 
ca o măsură de asigurare şi nu a fost desfiinţată ........................................................ 475 

174.1. Aspecte teoretice privind adresa comunicată terţului poprit în 
situaţia în care poprirea a fost înfiinţată ca o măsură de asigurare şi nu a 
fost desfiinţată .......................................................................................................... 475 
174.2. Model orientativ de adresă comunicată terţului poprit în situaţia în 
care poprirea a fost înfiinţată ca o măsură de asigurare şi nu a fost 
desfiinţată ................................................................................................................. 476 

175. Cerere formulată de creditorul popritor privind înscrierea popririi în cartea 
funciară sau în alte registre de publicitate .................................................................. 477 

175.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditorul popritor 
privind înscrierea popririi în cartea funciară sau în alte registre de 
publicitate.................................................................................................................. 477 



Cuprins   | 1269 

175.2. Model orientativ de cerere formulată de creditorul popritor privind 
înscrierea popririi în cartea funciară sau în alte registre de publicitate .............. 478 

176. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind înscrierea popririi în 
cartea funciară sau în alte registre de publicitate ....................................................... 479 

176.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul 
judecătoresc privind înscrierea popririi în cartea funciară sau în alte 
registre de publicitate .............................................................................................. 479 
176.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind înscrierea popririi în cartea funciară sau în alte registre de 
publicitate ................................................................................................................ 480 

177. Proces-verbal prin care executorul judecătoresc consemnează poziţia 
creditorului faţă de cererea de radiere a popririi din cartea funciară sau din 
alte registre de publicitate ............................................................................................ 481 

177.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care executorul 
judecătoresc consemnează poziţia creditorului faţă de cererea de radiere a 
popririi din cartea funciară sau din alte registre de publicitate ............................ 481 
177.2. Model orientativ de proces-verbal prin care executorul judecătoresc 
consemnează poziţia creditorului faţă de cererea de radiere a înscrierii 
popririi în cartea funciară sau în alte registre de publicitate ................................ 482 

178. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind radierea popririi din 
cartea funciară sau din alte registre de publicitate ..................................................... 484 

178.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul judecătoresc 
privind radierea popririi din cartea funciară sau din alte registre de 
publicitate .................................................................................................................. 484 
178.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind radierea popririi din cartea funciară sau din alte registre de 
publicitate .................................................................................................................. 485 

179. Adresă prin care terţul poprit trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea 
unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului .............................................. 486 

179.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care terţul poprit trimite actele 
prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al 
debitorului ................................................................................................................ 486 
179.2. Model orientativ de adresă prin care terţul poprit trimite actele prin 
care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al 
debitorului ................................................................................................................ 487 

180. Încunoştinţarea creditorului că debitorul a părăsit unitatea fără a se cunoaşte 
noul loc de muncă al acestuia ......................................................................................... 488 

180.1. Aspecte teoretice privind încunoştinţarea creditorului că debitorul a 
părăsit unitatea fără a se cunoaşte noul loc de muncă al acestuia ...................... 488 
180.2. Model orientativ de adresă privind încunoştinţarea creditorului că 
debitorul a părăsit unitatea fără a se cunoaşte noul loc de muncă al 
acestuia .................................................................................................................... 489 

181. Încunoştinţarea unităţii de la care debitorul a plecat de către creditor ...................... 490 
181.1. Aspecte teoretice privind încunoştinţarea unităţii de la care debitorul 
a plecat de către creditor ......................................................................................... 490 
181.2. Model orientativ de adresă privind încunoştinţarea unităţii de la care 
debitorul a plecat de către creditor ......................................................................... 491 

182. Încheiere prin care executorul judecătoresc eliberează sumele de bani 
consemnate prin poprire ................................................................................................ 492 

182.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
eliberează sumele de bani consemnate prin poprire .............................................. 492 
182.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
eliberează sumele de bani consemnate prin poprire .............................................. 493 



1270  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

183. Încunoştiinţarea executorilor judecătoreşti de către terţul poprit că popririle 
depăşesc cuantumul sumei urmăribile .......................................................................... 495 

183.1. Aspecte teoretice privind încunoştiinţarea executorilor judecătoreşti 
de către terţul poprit că popririle depăşesc cuantumul sumei urmăribile ........... 495 
183.2. Model orientativ de adresă privind încunoştiinţarea executorilor 
judecătoreşti de către terţul poprit că popririle depăşesc cuantumul sumei 
urmăribile................................................................................................................. 496 

184. Cerere adresată instanţei de executare pentru validarea popririi .............................. 497 
184.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare 
pentru validarea popririi ......................................................................................... 497 
184.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor pentru validarea 
popririi ...................................................................................................................... 498 
184.3. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
pentru validarea popririi ......................................................................................... 500 

185. Hotărâre prin care instanţa de executare se pronunţă asupra cererii de validare 
a popririi ......................................................................................................................... 502 

185.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de validare a popririi ....................................................... 502 
185.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra cererii de validare a popririi ....................................................... 503 

186. Adresă emisă de executorul judecătoresc pentru desfiinţarea popririi ....................... 506 
186.1. Aspecte teoretice privind adresa emisă de executorul judecătoresc 
pentru desfiinţarea popririi ..................................................................................... 506 
186.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc 
desfiinţează poprirea ............................................................................................... 507 

187. Încheierea instanţei de executare prin care desfiinţează poprirea validată ............... 508 
187.1. Aspecte teoretice privind încheierea instanţei de executare prin care 
desfiinţează poprirea validată .................................................................................. 508 
187.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
desfiinţează poprirea validată .................................................................................. 509 

188. Cerere de radiere a notării popririi sau a intabulării strămutării dreptului de 
ipotecă din registrele de publicitate .............................................................................. 511 

188.1. Aspecte teoretice privind cererea de radiere a notării popririi sau a 
intabulării strămutării dreptului de ipotecă din registrele de publicitate ............ 511 
188.2. Model orientativ de cerere de radiere a notării popririi sau a 
intabulării strămutării dreptului de ipotecă din cartea funciară .......................... 512 

Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor ........................................... 513 
189. Cererea de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .... 513 

189.1. Aspecte teoretice privind cererea de urmărire silită a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................................. 513 
189.2. Model orientativ de cerere de urmărire silită a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini .................................................................................... 514 

190. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de urmărire 
silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ....................................... 515 

190.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de urmărire silită a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............................................................... 515 
190.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de urmărire silită a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini ..................................................................................... 516 

191. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de urmărire silită a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini ......................................................................................... 518 



Cuprins   | 1271 

191.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............. 518 
191.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .................. 519 

192. Cerere de încuviinţare a urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor 
prinse de rădăcini adresată instanţei de executare .................................................... 520 

192.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a urmăririi silite a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini adresată instanţei de 
executare ................................................................................................................... 520 
192.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţe de executare 
încuviinţarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini ..................................................................................................................... 521 

193. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează urmărirea silită a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .................................................... 523 

193.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini ..................................................................................................................... 523 
193.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini ..................................................................................................................... 524 

194. Somaţia în cazul urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini .......................................................................................................................... 527 

194.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul urmăririi silite a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............................................................. 527 
194.2. Model orientativ de somaţie în cazul urmăririi silite a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............................................................. 528 

195. Proces-verbal de sechestru asupra fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini ........................................................................................................................... 530 

195.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de sechestru asupra 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............................................... 530 
195.2. Model orientativ de proces-verbal de sechestru asupra fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................................. 531 

196. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind notarea urmăririi silite a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini în cartea funciară ........................ 533 

196.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul 
judecătoresc privind notarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini în cartea funciară ..................................................... 533 
196.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind notarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini în cartea funciară ...................................................................................... 534 

197. Proces-verbal privind vânzarea amiabilă a fructelor neculese şi a recoltelor 
prinse de rădăcini ........................................................................................................... 535 

197.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare amiabilă a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................. 535 
197.2. Model orientativ de proces-verbal privind vânzarea amiabilă a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................. 536 

198. Proces-verbal privind acordul părţilor în cazul vânzării directe a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .................................................................... 537 

198.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal privind acordul părţilor în 
cazul vânzării directe a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ...... 537 



1272  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

198.2. Model orientativ de proces-verbal privind acordul părţilor în cazul 
vânzării directe a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ................ 538 

199. Proces-verbal privind vânzarea directă a fructelor neculese şi a recoltelor prinse 
de rădăcini ...................................................................................................................... 539 

199.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare directă a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................. 539 
199.2. Model orientativ de proces-verbal privind vânzarea directă a 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................. 540 

200. Cerere formulată de părţi pentru efectuarea unei expertize în vederea evaluării 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, sechestrate ................................ 542 

200.1 Aspecte teoretice privind cererea formulată de părţi pentru efectuarea 
unei expertize în vederea evaluării fructelor neculese şi a recoltelor prinse 
de rădăcini, sechestrate ........................................................................................... 542 
200.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată pentru 
efectuarea unei expertize în vederea evaluării fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini sechestrate ................................................................ 543 

201. Încheiere prin care executorul judecătoresc se pronunţă asupra cererii de 
expertiză formulată de partea interesată ..................................................................... 544 

201.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul 
judecătoresc se pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de partea 
interesată ................................................................................................................. 544 
201.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc se 
pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de partea interesată ................. 545 

202. Încheiere prin care se fixează termenul de licitaţie publică privind vânzarea 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate .................................. 547 

202.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se fixează termenul de 
licitaţie publică privind vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini sechestrate .................................................................................................. 547 
202.2. Model orientativ de încheiere prin care se fixează termenul de licitaţie 
publică privind vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini 
sechestrate ................................................................................................................. 548 

203. Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate despre vânzarea la licitaţie 
publică a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate .................. 550 

203.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea părţilor şi a altor persoane 
interesate despre vânzarea la licitaţie publică a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini sechestrate .................................................................. 550 
203.2. Model orientativ de înştiinţare a părţilor şi a altor persoane interesate 
despre vânzarea la licitaţie publică a fructelor neculese şi a recoltelor prinse 
de rădăcini sechestrate .............................................................................................. 551 

204. Anunţuri/publicaţii de vânzare a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 
rădăcini sechestrate ........................................................................................................ 552 

204.1. Aspecte teoretice privind anunţurile/publicaţiile de vânzare a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate ............................................ 552 
204.2. Model orientativ de anunţ/publicaţie de vânzare a fructelor neculese şi 
a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate ............................................................... 554 

205. Proces-verbal prin care se constată îndeplinirea formalităţilor de publicitate a 
vânzării fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ...................................... 556 

205.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care se constată 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate a vânzării fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini ...................................................................................... 556 
205.2. Model orientativ de proces-verbal prin care se constată îndeplinirea 
formalităţilor de publicitate a vânzării fructelor neculese şi a recoltelor 
prinse de rădăcini ...................................................................................................... 557 



Cuprins   | 1273 

206. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc de restrângere a 
formelor de publicitate privind vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse 
de rădăcini sechestrate ................................................................................................... 559 

206.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc de restrângere a formelor de publicitate privind vânzarea 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate ............................ 559 
206.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc prin care restrânge formele de publicitate privind vânzarea 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sechestrate ............................ 560 

207. Cerere formulată de partea interesată pentru amânarea licitaţiei ............................. 562 
207.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
pentru amânarea licitaţiei ........................................................................................ 562 
207.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată pentru 
amânarea licitaţiei..................................................................................................... 563 

208. Cerere de participare la licitaţia publică ....................................................................... 564 
208.1. Aspecte teoretice privind cererea de participare la licitaţia publică ........... 564 
208.2. Model orientativ de cerere de participare la licitaţia publică ...................... 565 

209. Proces-verbal de amânare a licitaţiei la un alt termen în cazul în care nu se 
oferă nici preţul minim .................................................................................................. 566 

209.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de amânare a licitaţiei la 
un alt termen în cazul în care nu se oferă nici preţul minim ............................... 566 
209.2. Model orientativ de proces-verbal de amânare a licitaţiei la un alt 
termen în cazul în care nu se oferă nici preţul minim .......................................... 567 

210. Proces-verbal de închidere a licitaţiei privind vânzarea fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini .......................................................................................... 569 

210.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de închidere a licitaţiei 
privind vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ................ 569 
210.2. Model orientativ de proces-verbal de închidere a licitaţiei privind 
vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini.............................. 570 

211. Procesul-verbal de licitaţie privind vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor 
prinse de rădăcini ........................................................................................................... 572 

211.1. Aspecte teoretice referitoare la procesul-verbal de licitaţie privind 
vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................. 572 
211.2. Model orientativ de proces-verbal de licitaţie privind vânzarea 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .............................................. 573 

212. Certificat de adjudecare a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .......... 575 
212.1. Aspecte teoretice privind certificatul de adjudecare a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ............................................................. 575 
212.2. Model orientativ de certificat de adjudecare a fructelor neculese şi a 
recoltelor prinse de rădăcini ................................................................................... 576 

213. Proces-verbal de preluare a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini 
în contul creanţei ............................................................................................................... 577 

213.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de preluare a fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini în contul creanţei ............................... 577 
213.2. Model orientativ de proces-verbal de preluare a fructelor neculese şi 
a recoltelor prinse de rădăcini în contul creanţei .................................................. 578 

214. Proces-verbal de încuviinţare a vânzării fructelor neculese şi a recoltelor prinse 
de rădăcini de către administratorul-sechestru ........................................................... 580 

214.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de încuviinţare a vânzării 
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini de către 
administratorul-sechestru ...................................................................................... 580 



1274  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

214.2. Model orientativ de proces-verbal de încuviinţare a vânzării fructelor 
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini de către administratorul-
sechestru .................................................................................................................. 581 

215. Cerere de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil .............................................. 582 
215.1. Aspecte teoretice privind cererea de urmărire silită a veniturilor 
unui bun imobil........................................................................................................ 582 
215.2. Model orientativ de cerere de urmărire silită a veniturilor unui bun 
imobil ........................................................................................................................ 583 

216. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de urmărire 
silită a veniturilor unui bun imobil ............................................................................... 584 

216.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de urmărire silită a veniturilor 
unui bun imobil ....................................................................................................... 584 
216.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de urmărire silită a veniturilor unui bun 
imobil ....................................................................................................................... 585 

217. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil ..... 587 

217.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil ..................................................... 587 
217.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de urmărire 
silită a veniturilor unui bun imobil .......................................................................... 588 

218. Cerere de încuviinţare a urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil adresată 
instanţei de executare .................................................................................................... 589 

218.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a urmăririi silite a 
veniturilor unui bun imobil adresată instanţei de executare ................................. 589 
218.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare 
încuviinţarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil .................................. 590 

219. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează urmărirea silită a 
veniturilor unui bun imobil............................................................................................ 592 

219.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită a veniturilor unui bun imobil ................................ 592 
219.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită a veniturilor unui bun imobil ......................................... 593 

220. Cerere formulată de creditor pentru numirea unui administrator-sechestru în 
vederea administrării veniturilor imobilului ................................................................ 596 

220.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor pentru 
numirea unui administrator-sechestru în vederea administrării veniturilor 
imobilului .................................................................................................................. 596 
220.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor pentru numirea unui 
administrator-sechestru în vederea administrării veniturilor imobilului............. 597 

221. Încheierea executorului judecătoresc de numire a unui administrator-sechestru ..... 598 
221.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc de 
numire a unui administrator-sechestru .................................................................. 598 
221.2. Model orientativ de încheiere de numire a unui administrator-
sechestru ................................................................................................................... 599 

222. Cerere de revocare a administratorului-sechestru ....................................................... 601 
222.1. Aspecte teoretice privind cererea de revocare a administratorului-
sechestru ................................................................................................................... 601 
222.2. Model orientativ de cerere de revocare a administratorului-sechestru ..... 602 

223. Încheierea executorului judecătoresc de revocare a administratorului-sechestru ..... 603 



Cuprins   | 1275 

223.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc de 
revocare a administratorului-sechestru ................................................................... 603 
223.2. Model orientativ de încheiere de revocare a administratorului-
sechestru .................................................................................................................... 604 

224. Cerere adresată instanţei de executare de obligare a administratorului-
sechestru la plata unor despăgubiri .............................................................................. 607 

224.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare de 
obligare a administratorului-sechestru la plata unor despăgubiri ........................ 607 
224.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare de obligare 
a administratorului-sechestru la plata unor despăgubiri ...................................... 608 

225. Cerere formulată de administratorul-sechestru de evacuare a locatarilor ................. 609 
225.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de administratorul-
sechestru de evacuare a locatarilor .......................................................................... 609 
225.2. Model orientativ de cerere formulată de administratorul-sechestru de 
evacuare a locatarilor ................................................................................................ 610 

226. Cerere formulată de către administratorul-sechestru de încuviinţare în vederea 
încheierii contractelor de închiriere sau de arendare .................................................. 612 

226.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către administratorul-
sechestru de încuviinţare în vederea încheierii contractelor de închiriere sau 
de arendare ............................................................................................................ 612 
226.2. Model orientativ de cerere formulată de administratorul-sechestru 
de încuviinţare în vederea încheierii contractelor de închiriere sau de 
arendare ................................................................................................................. 613 

227. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea formulată de către 
administratorul-sechestru de încuviinţare în vederea încheierii contractelor de 
închiriere sau de arendare ............................................................................................ 614 

227.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea formulată de către administratorul-sechestru de încuviinţare în 
vederea încheierii contractelor de închiriere sau de arendare ........................... 614 
227.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
formulată de către administratorul-sechestru de încuviinţare în vederea 
încheierii contractelor de închiriere sau de arendare ......................................... 615 

228. Cerere formulată de persoana interesată sau de executorul judecătoresc privind 
conexarea urmăririlor silite ale veniturilor unui bun imobil ....................................... 618 

228.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de persoana interesată 
sau de executorul judecătoresc privind conexarea urmăririlor silite ale 
veniturilor unui bun imobil .................................................................................. 618 
228.2. Model orientativ de cerere formulată de persoana interesată 
privind conexarea urmăririlor silite ale veniturilor unui bun imobil ................ 619 
228.3. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind conexarea urmăririlor silite ale veniturilor unui bun imobil ................ 620 

229. Adresă privind notarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil în cartea 
funciară ............................................................................................................................ 622 

229.1. Aspecte teoretice privind adresa de notare a urmăririi silite a 
veniturilor unui bun imobil în cartea funciară .................................................... 622 
229.2. Model orientativ de adresă privind notarea urmăririi silite a 
veniturilor unui bun imobil în cartea funciară .................................................... 623 

230. Lista de inventariere a bunurilor ale căror venituri sunt urmărite ............................ 624 
230.1. Aspecte teoretice privind lista de inventariere a bunurilor ale căror 
venituri sunt urmărite ............................................................................................ 624 
230.2. Model orientativ de listă de inventariere a bunurilor ale căror 
venituri sunt urmărite ............................................................................................ 625 

231. Proces-verbal de predare a imobilului urmărit administratorului-sechestru ............. 626 



1276  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

231.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare a imobilului 
urmărit administratorului-sechestru ................................................................... 626 
231.2. Model orientativ de proces-verbal de predare a imobilului urmărit 
administratorului-sechestru ................................................................................. 627 

232. Adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin 
care se solicită sprijinul pentru a înlătura împotrivirea debitorului la predarea 
imobilului supus urmăririi silite administratorului-sechestru ................................... 629 

232.1. Aspecte teoretice privind adresa către organele de poliţie/ 
jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul 
pentru a înlătura împotrivirea debitorului la predarea imobilului supus 
urmăririi silite administratorului-sechestru ........................................................ 629 
232.2. Model orientativ de adresă către organele de poliţie/jandarmerie/alţi 
agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul pentru a înlătura 
împotrivirea debitorului la predarea imobilului supus urmăririi silite 
administratorului-sechestru ..................................................................................... 630 

233. Înştiinţare adresată chiriaşilor, arendaşilor sau altor persoane care au contracte 
de exploatare a imobilului de a plăti în viitor chiriile, arenzile sau alte venituri 
ale imobilului administratorului-sechestru .................................................................. 631 

233.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea adresată chiriaşilor, arendaşilor 
sau altor persoane care au contracte de exploatare a imobilului de a plăti în 
viitor chiriile, arenzile sau alte venituri ale imobilului administratorului-
sechestru ................................................................................................................... 631 
233.2. Model orientativ de înştiinţare adresată chiriaşilor, arendaşilor sau 
altor persoane care au contracte de exploatare a imobilului de a plăti în 
viitor chiriile, arenzile sau alte venituri ale imobilului administratorului-
sechestru ................................................................................................................... 632 

234. Încheierea executorului judecătoresc de înlocuire a administratorului-sechestru ..... 634 
234.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc de 
înlocuire a administratorului-sechestru ................................................................. 634 
234.2. Model orientativ de încheiere emisă de executorul judecătoresc de 
înlocuire a administratorului-sechestru ................................................................. 635 

235. Cerere formulată de creditor pentru evacuarea debitorului din imobilul ale cărui 
venituri sunt urmărite silit ............................................................................................ 637 

235.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor pentru 
evacuarea debitorului din imobilul ale cărui venituri sunt urmărite silit ............ 637 
235.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor de evacuare a 
debitorului din imobilul ale cărui venituri sunt urmărite silit .............................. 638 

236. Cerere formulată de către debitor de a dispune de o parte din veniturile 
imobilului urmărit silit ................................................................................................... 640 

236.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către debitor de a 
dispune de o parte din veniturile imobilului urmărit silit ..................................... 640 
236.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor de a dispune de 
o parte din veniturile imobilului urmărit silit ........................................................ 641 

237. Proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care se dispune ca o 
parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor pentru întreţinerea sa şi 
a familiei sale .................................................................................................................. 642 

237.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de executorul 
judecătoresc prin care se dispune ca o parte din veniturile imobilului să fie 
folosite de debitor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale .................................... 642 
237.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
prin care se dispune ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de 
debitor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale ..................................................... 643 



Cuprins   | 1277 

238. Încheiere emisă de executorul judecătoresc prin care administratorul-sechestru 
este descărcat de gestiune .............................................................................................. 644 

238.1. Aspecte teoretice privind încheierea emisă de executorul judecătoresc 
prin care administratorul-sechestru este descărcat de gestiune ........................... 644 
238.2. Model orientativ de încheiere emisă de executorul judecătoresc prin 
care administratorul-sechestru este descărcat de gestiune ................................... 645 

239. Încheiere privind încetarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil ................ 647 
239.1. Aspecte teoretice privind încheierea de încetare a urmăririi silite a 
veniturilor unui bun imobil ...................................................................................... 647 
239.2. Model orientativ de încheiere de încetare a urmăririi silite a venitu-
rilor unui bun imobil ................................................................................................. 648 

 
CAPITOLUL II. Urm rirea imobiliar  ............................................................................... 650 
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare ............................................................... 650 

240. Cererea de urmărire silită imobiliară ........................................................................... 650 
240.1. Aspecte teoretice privind cererea de urmărire silită imobiliară ................. 650 
240.2. Model orientativ de cerere de urmărire silită imobiliară ............................ 651 

241. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de urmărire 
silită imobiliară ............................................................................................................... 652 

241.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea privind înregistrarea cererii 
şi deschiderea dosarului de urmărire silită imobiliară .......................................... 652 
241.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de urmărire silită imobiliară ................................ 653 

242. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de urmărire silită imobiliară .................................... 655 

242.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de urmărire silită imobiliară.................................................................................... 655 
242.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de urmărire 
silită imobiliară......................................................................................................... 656 

243. Cerere de încuviinţare a urmăririi silite imobiliare adresată instanţei de 
executare .......................................................................................................................... 657 

243.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a urmăririi silite 
imobiliare adresată instanţei de executare ............................................................. 657 
243.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare 
încuviinţarea urmăririi silite imobiliare ................................................................. 658 

244. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează urmărirea silită 
imobiliară ........................................................................................................................ 660 

244.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită imobiliară ............................................................... 660 
244.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează urmărirea silită imobiliară ............................................................... 661 

245. Somaţia imobiliară .......................................................................................................... 664 
245.1. Aspecte teoretice privind somaţia imobiliară .............................................. 664 
245.2. Model orientativ de somaţie imobiliară ....................................................... 665 

246. Adresă prin care se comunică coproprietarilor copii certificate de pe încheierea 
de încuviinţare a urmăririi silite imobiliare şi invitaţia de a-şi exercita dreptul 
de a cere scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ....................... 667 

246.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică 
coproprietarilor copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a urmăririi 
silite imobiliare şi invitaţia de a-şi exercita dreptul de a cere scoaterea la 
vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune .................................................... 667 



1278  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

246.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică coproprietarilor 
copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a urmăririi silite imobiliare 
şi invitaţia de a-şi exercita dreptul de a cere scoaterea la vânzare a 
întregului imobil aflat în indiviziune ..................................................................... 668 

247. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind notarea urmăririi 
imobiliare în cartea funciară ........................................................................................ 669 

247.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul 
judecătoresc privind notarea urmăririi imobiliare în cartea funciară .................. 669 
247.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind notarea urmăririi imobiliare în cartea funciară ....................................... 670 

248. Cerere formulată de coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză de 
vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ............................................................ 671 

248.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de coproprietarii 
imobilului urmărit pentru o parte indiviză de vânzare a întregului imobil 
aflat în indiviziune ................................................................................................... 671 
248.2. Model orientativ de cerere formulată de coproprietarii imobilului 
urmărit pentru o parte indiviză de vânzare a întregului imobil aflat în 
indiviziune ................................................................................................................ 672 

249. Încheierea executorului judecătoresc prin care admite cererea formulată de 
coproprietarii imobilului urmărit silit de vânzare a întregului imobil aflat în 
indiviziune ....................................................................................................................... 673 

249.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc prin 
care admite cererea formulată de coproprietarii imobilului urmărit silit de 
vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ..................................................... 673 
249.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
admite cererea formulată de coproprietarii imobilului urmărit silit de 
vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ..................................................... 674 

250. Adresă prin care se comunică creditorului urmăritor încheierea prin care s-a 
admis cererea formulată de coproprietarii imobilului urmărit silit de vânzare a 
întregului imobil aflat în indiviziune ............................................................................ 676 

250.1 Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică creditorului 
urmăritor încheierea prin care s-a admis cererea formulată de coproprietarii 
imobilului urmărit silit de vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ........ 676 
250.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
urmăritor încheierea prin care s-a admis cererea formulată de coproprietarii 
imobilului urmărit silit de vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune ........ 677 

251. Cerere formulată de către debitor pentru suspendarea urmăririi imobiliare ............ 678 
251.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către debitor pentru 
suspendarea urmăririi imobiliare ........................................................................... 678 
251.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor ................................ 679 
pentru suspendarea urmăririi imobiliare ............................................................... 679 

252. Încheiere de suspendare a urmăririi imobiliare ........................................................... 681 
252.1. Aspecte teoretice privind încheierea de suspendare a urmăririi 
imobiliare ................................................................................................................... 681 
252.2. Model orientativ de încheiere de suspendare a urmăririi imobiliare .......... 682 

253. Adresă prin care se comunică chiriaşilor, arendaşilor sau altor debitori 
încheierea de suspendare a urmăririi silite imobiliare ............................................... 685 

253.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică chiriaşilor, 
arendaşilor sau altor debitori încheierea de suspendare a urmăririi silite 
imobiliare ................................................................................................................... 685 
253.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică chiriaşilor, 
arendaşilor sau altor debitori încheierea de suspendare a urmăririi silite 
imobiliare ................................................................................................................... 686 



Cuprins   | 1279 

254. Cerere formulată de creditor de reluare a urmăririi silite imobiliare înainte de 
expirarea termenului de 6 luni ....................................................................................... 687 

254.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor de reluare a 
urmăririi silite imobiliare înainte de expirarea termenului de 6 luni .................... 687 
254.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor de reluare a urmăririi 
silite imobiliare înainte de expirarea termenului de 6 luni .................................... 688 

255. Încheiere de reluare a urmăririi imobiliare .................................................................. 690 
255.1. Aspecte teoretice privind încheierea de reluare a urmăririi imobiliare ...... 690 
255.2. Model orientativ de încheiere de reluare a urmăririi imobiliare ................. 691 

256. Cerere formulată de creditor sau de executorul judecătoresc privind conexarea 
urmăririlor silite imobiliare ........................................................................................... 694 

256.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor sau de 
executorul judecătoresc privind conexarea urmăririlor silite imobiliare .............. 694 
256.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor privind conexarea 
urmăririlor silite imobiliare ..................................................................................... 695 
256.3. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind conexarea urmăririlor silite imobiliare ...................................................... 696 

257. Proces-verbal privind vânzarea amiabilă a bunurilor imobile urmărite silit ............. 698 
257.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzarea amiabilă a 
bunurilor imobile urmărite silit .............................................................................. 698 
257.2. Model orientativ de proces-verbal privind vânzarea amiabilă a 
bunurilor imobile urmărite silit .............................................................................. 699 

258. Proces-verbal privind vânzarea directă a bunurilor imobile urmărite silit ................ 700 
258.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare directă a 
bunurilor imobile urmărite silit .............................................................................. 700 
258.2. Model orientativ de proces-verbal privind vânzarea directă a 
bunurilor imobile urmărite silit .............................................................................. 701 

Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică......................................................................... 703 
259. Proces-verbal de situaţie ............................................................................................... 703 

259.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de situaţie ................................. 703 
259.2. Model orientativ de proces-verbal de situaţie ............................................. 704 

260. Cerere formulată de executorul judecătoresc în numele debitorului pentru 
deschiderea cărţii funciare a imobilului urmărit şi neintabulat ................................ 706 

260.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul 
judecătoresc în numele debitorului pentru deschiderea cărţii funciare a 
imobilului urmărit şi neintabulat ........................................................................... 706 
260.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc în 
numele debitorului pentru deschiderea cărţii funciare a imobilului urmărit 
şi neintabulat ........................................................................................................... 707 

261. Cerere privind evacuarea debitorului din imobilul urmărit ....................................... 708 
261.1. Aspecte teoretice privind cererea de evacuare a debitorului din 
imobilul urmărit ....................................................................................................... 708 
261.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor de evacuare a 
debitorului din imobilul urmărit ............................................................................. 709 
261.3. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc de 
evacuare a debitorului din imobilul urmărit .......................................................... 710 

262. Încheierea executorului judecătoresc de numire a unui administrator-sechestru 
pentru administrarea imobilului urmărit silit ............................................................. 712 

262.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc de 
numire a unui administrator-sechestru pentru administrarea imobilului 
urmărit silit............................................................................................................... 712 



1280  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

262.2. Model orientativ de încheiere emisă de executorul judecătoresc de 
numire a unui administrator-sechestru pentru administrarea imobilului 
urmărit silit............................................................................................................... 713 

263. Proces-verbal de predare a imobilului urmărit administratorului-sechestru ............. 715 
263.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare a imobilului 
urmărit administratorului-sechestru ..................................................................... 715 
263.2. Model orientativ de proces-verbal de predare a imobilului urmărit 
administratorului-sechestru ................................................................................... 716 

264. Cerere formulată de către debitor sau terţul dobânditor de a dispune de o parte 
din veniturile imobilului urmărit silit .......................................................................... 718 

264.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către debitor sau terţul 
dobânditor de a dispune de o parte din veniturile imobilului urmărit silit ........... 718 

264.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor sau terţul 
dobânditor de a dispune de o parte din veniturile imobilului urmărit silit ......... 719 

265. Proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care se dispune ca o 
parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau terţul dobânditor 
pentru întreţinerea sa şi a familiei sale ........................................................................ 720 

265.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de executorul 
judecătoresc prin care se dispune ca o parte din veniturile imobilului să fie 
folosite de debitor sau terţul dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei 
sale ........................................................................................................................... 720 
265.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
prin care se dispune ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de 
debitor sau terţul dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale ................ 721 

266. Contestaţie formulată de persoana interesată împotriva procesului-verbal 
întocmit de executorul judecătoresc prin care s-a dispus ca o parte din 
veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau terţul dobânditor pentru 
întreţinerea sa şi a familiei sale .................................................................................... 722 

266.1. Aspecte teoretice privind contestaţia formulată de persoana 
interesată împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
prin care s-a dispus ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de 
debitor sau terţul dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale ................ 722 
266.2. Model orientativ de contestaţie formulată de persoana interesată 
împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care s-
a dispus ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau 
terţul dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale .................................... 723 

267. Încheiere prin care instanţa de executare se pronunţă asupra contestaţiei 
formulate de persoana interesată împotriva procesului-verbal întocmit de 
executorul judecătoresc prin care s-a dispus ca o parte din veniturile imobilului 
să fie folosite de debitor sau terţul dobânditor pentru întreţinerea sa şi a 
familiei sale ..................................................................................................................... 725 

267.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
se pronunţă asupra contestaţiei formulate de persoana interesată împotriva 
procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care s-a dispus ca 
o parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau terţul 
dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale .............................................. 725 
267.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra contestaţiei formulate de persoana interesată împotriva 
procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care s-a dispus ca 
o parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau terţul 
dobânditor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale .............................................. 726 

268. Încheiere prin care executorul judecătoresc stabileşte valoarea de circulaţie a 
imobilului urmărit .......................................................................................................... 729 



Cuprins   | 1281 

268.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
stabileşte valoarea de circulaţie a imobilului urmărit ........................................... 729 
268.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
stabileşte valoarea de circulaţie a imobilului urmărit ........................................... 730 

269. Adresă prin care executorul judecătoresc solicită biroului de cadastru şi 
publicitate imobiliară să-i comunice drepturile reale şi alte sarcini care 
grevează imobilul urmărit ............................................................................................. 732 

269.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care executorul judecătoresc 
solicită biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să-i comunice 
drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit ............................ 732 
269.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc solicită 
biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să-i comunice drepturile reale 
şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit ....................................................... 733 

270. Cerere formulată de debitor/terţul dobânditor/coproprietar/creditor intervenient 
pentru efectuarea unei expertize în vederea evaluării imobilului urmărit silit ......... 734 

270.1 Aspecte teoretice privind cererea formulată de debitor/terţul 
dobânditor/coproprietar/creditor intervenient pentru efectuarea unei 
expertize în vederea evaluării imobilului urmărit silit ........................................ 734 
270.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor pentru efectuarea 
unei expertize în vederea evaluării imobilului urmărit silit ................................ 735 

271. Încheiere prin care executorul judecătoresc se pronunţă asupra cererii de 
expertiză formulată de către debitor/terţuldobânditor/coproprietar/ creditor 
intervenient .................................................................................................................... 736 

271.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul 
judecătoresc se pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de către 
debitor/terţul dobânditor/coproprietar/creditor intervenient ............................... 736 
271.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc se 
pronunţă asupra cererii de expertiză formulată de partea interesată ................ 737 

272. Încheiere prin care executorul judecătoresc stabileşte preţul imobilului şi a 
valorii altor drepturi ....................................................................................................... 739 

272.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul 
judecătoresc stabileşte preţul imobilului şi a valorii altor drepturi .................... 739 
272.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
stabileşte preţul imobilului şi a valorii altor drepturi .......................................... 740 

273. Încheiere prin care executorul judecătoresc stabileşte termenul pentru 
vânzarea imobilului urmărit .......................................................................................... 742 

273.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul 
judecătoresc stabileşte termenul pentru vânzarea imobilului urmărit .............. 742 
273.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
stabileşte termenul pentru vânzarea imobilului urmărit .................................... 743 

274. Publicaţie de vânzare imobiliară ................................................................................... 745 
274.1. Aspecte teoretice privind publicaţia de vânzare imobiliară ...................... 745 
274.2. Model orientativ de publicaţie de vânzare imobiliară ............................... 747 

275. Adresă prin care se comunică publicaţia de vânzare imobiliară .................................. 749 
275.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică publicaţia de 
vânzare imobiliară .................................................................................................. 749 
275.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică publicaţia de 
vânzare imobiliară .................................................................................................. 750 

276. Cerere de suspendare a urmăririi formulată de vânzătorul imobilului urmărit 
silit care a declanşat rezoluţiunea vânzării .................................................................. 751 

276.1 Aspecte teoretice privind cererea de suspendare a urmăririi 
formulată de vânzătorul imobilului urmărit silit care a declanşat 
rezoluţiunea vânzării ............................................................................................. 751 



1282  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

276.2. Model orientativ de cerere de suspendare a urmăririi formulată de 
vânzătorul imobilului urmărit silit care a declanşat rezoluţiunea vânzării ....... 752 

277. Cerere de participare la licitaţia publică imobiliară şi ofertă de cumpărare .............. 753 
277.1. Aspecte teoretice privind cererea de participare la licitaţia publică 
imobiliară şi ofertă de cumpărare .......................................................................... 753 
277.2. Model orientativ de cerere de participare la licitaţia publică 
imobiliară şi ofertă de cumpărare .......................................................................... 754 

278. Cerere formulată de partea interesată pentru amânarea licitaţiei imobiliare ............ 755 
278.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de partea interesată 
pentru amânarea licitaţiei imobiliare ...................................................................... 755 
278.2. Model orientativ de cerere formulată de partea interesată pentru 
amânarea licitaţiei imobiliare ................................................................................... 756 

279. Proces-verbal de amânare a vânzării imobiliare în cazul în care nu este oferit 
preţul la care imobilul a fost evaluat ............................................................................. 757 

279.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de amânare a vânzării 
imobiliare în cazul în care nu este oferit preţul la care imobilul a fost evaluat ..... 757 
279.2. Model orientativ de proces-verbal de amânare a vânzării imobiliare în 
cazul în care nu este oferit preţul la care imobilul a fost evaluat ........................... 758 

280. Proces-verbal de vânzare la licitaţie publică a imobilului urmărit silit ...................... 760 
280.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de vânzare la licitaţie 
publică a imobilului urmărit silit ........................................................................... 760 
280.2. Model orientativ de proces-verbal de vânzare la licitaţie publică a 
imobilului urmărit silit ........................................................................................... 762 

281. Proces-verbal de licitaţie publică a imobilului urmărit silit când acesta este 
preluat de creditor în contul creanţei ............................................................................ 765 

281.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de licitaţie publică a 
imobilului urmărit silit când acesta este preluat de creditor în contul 
creanţei..................................................................................................................... 765 
281.2. Model orientativ de proces-verbal de licitaţie publică a imobilului 
urmărit silit când acesta este preluat de creditor în contul creanţei ................... 766 

282. Proces-verbal prin care se constată că adjudecatarul nu a depus preţul în 
termenul prevăzut de lege ............................................................................................. 768 

282.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care se constată că 
adjudecatarul nu a depus preţul în termenul prevăzut de lege ............................. 768 
282.2. Model orientativ de proces-verbal prin care se constată că 
adjudecatarul nu a depus preţul în termenul prevăzut de lege ............................. 769 

283. Proces-verbal de licitaţie prin care se stabilesc şi cheltuielile de urmărire în 
sarcina fostului adjudecatar al imobilului .................................................................... 770 

283.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de licitaţie prin care se 
stabilesc şi cheltuielile de urmărire în sarcina fostului adjudecatar al 
imobilului ................................................................................................................. 770 
283.2. Model orientativ de proces-verbal de licitaţie prin care se stabilesc şi 
cheltuielile de urmărire în sarcina fostului adjudecatar al imobilului ................. 771 

284. Cerere formulată de participanţii la licitaţie pentru restituirea garanţiilor .............. 774 
284.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de participanţii la 
licitaţie pentru restituirea garanţiilor .................................................................... 774 
284.2. Model orientativ de cerere formulată de participanţii la licitaţie 
pentru restituirea garanţiilor .................................................................................. 775 

285. Proces-verbal prin care se stabileşte plata preţului în rate de către adjudecatar ...... 776 
285.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care se stabileşte plata 
preţului în rate de către adjudecatar ...................................................................... 776 
285.2. Model orientativ de proces-verbal prin care se stabileşte plata 
preţului în rate de către adjudecatar ...................................................................... 777 



Cuprins   | 1283 

286. Actul de adjudecare ........................................................................................................ 779 
286.1. Aspecte teoretice privind actul de adjudecare ............................................. 779 
286.2. Model orientativ de act de adjudecare ......................................................... 780 

287. Adresă prin care se comunică biroului de cadastru şi publicitate imobiliară un 
exemplar al actului de adjudecare pentru a fi înscris provizoriu în cartea 
funciară ........................................................................................................................... 782 

287.1. Aspecte teoretice cu privire la adresa prin care se comunică biroului 
de cadastru şi publicitate imobiliară un exemplar al actului de adjudecare 
pentru a fi înscris provizoriu în cartea funciară .................................................... 782 
287.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică biroului de 
cadastru şi publicitate imobiliară un exemplar al actului de adjudecare 
pentru a fi înscris provizoriu în cartea funciară .................................................... 783 

288. Încheiere prin care executorul judecătoresc dispune numirea adjudecatarului în 
calitatea de administrator-sechestru al imobilului adjudecat ...................................... 784 

288.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
dispune numirea adjudecatarului în calitatea de administrator-sechestru al 
imobilului adjudecat ................................................................................................ 784 
288.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
dispune numirea adjudecatarului în calitatea de administrator-sechestru al 
imobilului adjudecat ................................................................................................ 785 

289. Contestaţie la executare formulată de persoana interesată privind anularea 
actului de adjudecare ...................................................................................................... 787 

289.1. Aspecte teoretice privind contestaţia la executare formulată de 
persoana interesată privind anularea actului de adjudecare ................................ 787 
289.2. Model orientativ de contestaţie la executare formulată de persoana 
interesată privind anularea actului de adjudecare ................................................ 788 

290. Încheiere privind intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului în 
cartea funciară şi punerea în posesia imobilului adjudecat ......................................... 790 

290.1. Aspecte teoretice în legătură cu încheierea privind intabularea 
dreptului de proprietate al adjudecatarului în cartea funciară şi punerea în 
posesia imobilului adjudecat ................................................................................... 790 
290.2. Model orientativ de încheiere privind intabularea dreptului de 
proprietate al adjudecatarului în cartea funciară şi punerea în posesia 
imobilului adjudecat ................................................................................................ 791 

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale .......................................................................................... 793 
291. Cerere formulată de adjudecatar pentru suspendarea împărţelii preţului............... 793 

291.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de adjudecatar pentru 
suspendarea împărţelii preţului ............................................................................. 793 
291.2. Model orientativ de cerere formulată de adjudecatar pentru 
suspendarea împărţelii preţului ............................................................................. 794 

292. Acţiune în regres formulată de adjudecatar ............................................................... 795 
292.1. Aspecte teoretice privind acţiunea în regres formulată de 
adjudecatar .............................................................................................................. 795 
292.2. Model orientativ de acţiune în regres formulată de adjudecatar .............. 796 

293. Cerere formulată de debitor/orice persoană interesată privind desfiinţarea 
măsurilor asigurătorii sau de executare ..................................................................... 797 

293.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de debitor/orice persoană 
interesată privind desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare ............ 797 
293.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor/orice persoană 
interesată privind desfiinţarea măsurilor asigurătorii ........................................ 798 

 
CAPITOLUL III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urm rirea 
silit  ............................................................................................................................................ 799 



1284  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale .............................................................................................. 799 
294. Încheiere privind eliberarea sumelor realizate prin urmărirea silită ........................ 799 

294.1. Aspecte teoretice privind eliberarea sumelor realizate prin urmărirea 
silită .......................................................................................................................... 799 
294.2. Model orientativ de încheiere privind eliberarea sumelor realizate 
prin urmărirea silită ................................................................................................ 800 

295. Cerere formulată de creditor pentru declararea creanţelor statului .......................... 802 
295.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor pentru 
declararea creanţelor statului ................................................................................. 802 
295.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor pentru declararea 
creanţelor statului .................................................................................................... 803 

296. Adresă prin care statul sau unitatea administrativ-teritorială îşi declară 
creanţele .......................................................................................................................... 804 

296.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care statul sau unitatea 
administrativ-teritorială îşi declară creanţele ....................................................... 804 
296.2. Model orientativ de adresă prin care statul sau unitatea 
administrativ-teritorială îşi declară creanţele ....................................................... 805 

Secţiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite .................. 806 
297. Proces-verbal prin care executorul judecătoresc fixează termenul pentru 

depunerea titlurilor de creanţă ..................................................................................... 806 
297.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care executorul 
judecătoresc fixează termenul pentru depunerea titlurilor de creanţă ................ 806 
297.2. Model orientativ de proces-verbal prin care executorul judecătoresc 
fixează termenul pentru depunerea titlurilor de creanţă ...................................... 807 

298. Adresă prin care debitorul, creditorii urmăritori, organele fiscale, adminis-
tratorul-sechestru, adjudecatarul şi titularii drepturilor şi sarcinilor stinse prin 
adjudecare sunt înştiinţaţi despre fixarea termenului de depunere a titlurilor de 
creanţă ................................................................................................................................ 808 

298.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care debitorul, creditorii 
urmăritori, organele fiscale, administratorul-sechestru, adjudecatarul şi 
titularii drepturilor şi sarcinilor stinse prin adjudecare sunt înştiinţaţi 
despre fixarea termenului de depunere a titlurilor de creanţă ............................. 808 
298.2. Model orientativ de adresă prin care debitorul, creditorii urmăritori, 
organele fiscale, administratorul-sechestru, adjudecatarul şi titularii 
drepturilor şi sarcinilor stinse prin adjudecare sunt înştiinţaţi despre fixarea 
termenului de depunere a titlurilor de creanţă ...................................................... 809 

299. Proces-verbal de afişare a termenului fixat de executorul judecătoresc pentru 
depunerea titlurilor de creanţă ..................................................................................... 810 

299.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de afişare a termenului 
fixat de executorul judecătoresc pentru depunerea titlurilor de creanţă ............. 810 
299.2. Model orientativ de proces-verbal de afişare a termenului fixat de 
executorul judecătoresc pentru depunerea titlurilor de creanţă ........................... 811 

300. Adresă prin care creditorii interesaţi depun la sediul executorului judecătoresc 
titlurile de creanţă în original sau în copie certificată pentru a participa la 
distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite .................................... 812 

300.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care creditorii interesaţi depun 
la sediul executorului judecătoresc titlurile de creanţă în original sau în 
copie certificată pentru a participa la distribuirea sumei rezultate din 
vânzarea bunurilor urmărite ................................................................................... 812 
300.2. Model orientativ de adresă prin care creditorii interesaţi depun la 
sediul executorului judecătoresc titlurile de creanţă în original sau în copie 
certificată pentru a participa la distribuirea sumei rezultate din vânzarea 
bunurilor urmărite ................................................................................................... 813 



Cuprins   | 1285 

301. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc prin care se constată că 
părţile nu cad de acord asupra plăţii unor creanţe periodice ...................................... 814 

301.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc prin care se constată că părţile nu cad de acord asupra plăţii 
unor creanţe periodice ........................................................................................... 814 
301.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecăto-
resc prin care se constată că părţile nu cad de acord asupra plăţii unor 
creanţe periodice .................................................................................................... 815 

302. Cerere prin care partea interesată sesizează instanţa de executare pentru a 
stabili suma cu care creditorul ce deţine o creanţă periodică va participa la 
distribuirea sumei rezultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului. ................. 817 

302.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care partea interesată 
sesizează instanţa de executare pentru a stabili suma cu care creditorul ce 
deţine o creanţă periodică va participa la distribuirea sumei rezultate din 
urmărirea silită a bunurilor debitorului. ............................................................. 817 
302.2. Model orientativ de cerere prin care partea interesată solicită 
instanţei de executare să stabilească suma cu care creditorul ce deţine o 
creanţă periodică va participa la distribuirea sumei rezultate din 
urmărirea silită a bunurilor debitorului. ............................................................. 818 

303. Încheiere prin care instanţa de executare stabileşte suma de bani cu care 
creditorul ce deţine o creanţă periodică va participa la distribuire ............................. 820 

303.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
stabileşte suma de bani cu care creditorul ce deţine o creanţă periodică va 
participa la distribuire ........................................................................................... 820 
303.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
stabileşte suma de bani cu care creditorul ce deţine o creanţă periodică va 
participa la distribuire ........................................................................................... 821 

304. Cerere prin care executorul judecătoresc sesizează instanţa de executare pentru 
a stabili suma cu care creditorul ce deţine o creanţă periodică va participa la 
distribuirea sumei rezultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului .................. 824 

304.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care executorul judecătoresc 
sesizează instanţa de executare pentru a stabili suma cu care creditorul ce 
deţine o creanţă periodică va participa la distribuirea sumei rezultate din 
urmărirea silită a bunurilor debitorului ............................................................... 824 
304.2. Model orientativ de cerere prin care executorul judecătoresc solicită 
instanţei de executare să stabilească suma cu care creditorul ce deţine o 
creanţă periodică va participa la distribuirea sumei rezultate din 
urmărirea silită a bunurilor debitorului ............................................................... 825 

305. Cerere formulată de către creditor pentru stabilirea sumei ce i se cuvine în cazul 
în care debitorul a decedat ............................................................................................. 827 

305.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor pentru 
stabilirea sumei ce i se cuvine în cazul în care debitorul a decedat ..................... 827 
305.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor pentru 
stabilirea sumei ce i se cuvine în cazul în care debitorul a decedat ..................... 828 

306. Proiect de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită ................................... 830 
306.1. Aspecte teoretice privind proiectul de distribuire a sumelor rezultate 
din urmărirea silită ................................................................................................... 830 
306.2. Model orientativ de proiect de distribuire a sumelor rezultate din 
urmărirea silită ......................................................................................................... 831 

307. Adresă prin care se comunică proiectul de distribuire debitorului şi creditorilor 
care şi-au depus titlurile .................................................................................................. 833 

307.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care se comunică proiectul de 
distribuire debitorului şi creditorilor care şi-au depus titlurile ............................. 833 



1286  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

307.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică proiectul de 
distribuire debitorului şi creditorilor care şi-au depus titlurile ............................. 834 

308. Adresă de convocare a debitorului şi a creditorilor în vederea concilierii .................. 835 
308.1. Aspecte teoretice privind adresa de convocare a debitorului şi a 
creditorilor în vederea concilierii ............................................................................. 835 
308.2. Model orientativ de adresă privind convocarea debitorului 
şi a creditorilor în vederea concilierii ...................................................................... 836 

309. Proces-verbal prin care părţile ajung la un acord în privinţa modului de 
distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită .................................................... 837 

309.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care părţile ajung la un 
acord în privinţa modului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea 
silită ........................................................................................................................... 837 
309.2. Model orientativ de proces-verbal prin care părţile ajung la un acord 
în privinţa modului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită ........ 838 

310. Proces-verbal prin care părţile nu ajung la un acord în privinţa modului de 
distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită .................................................... 840 

310.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal prin care părţile nu ajung la 
un acord în privinţa modului de distribuire a sumelor rezultate din 
urmărirea silită ......................................................................................................... 840 
310.2. Model orientativ de proces-verbal prin care părţile nu ajung la un 
acord în privinţa modului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea 
silită ........................................................................................................................... 841 

311. Contestaţie formulată de partea interesată împotriva proiectului de distribuire 
a sumelor rezultate din urmărirea silită ........................................................................ 843 

311.1. Aspecte teoretice privind contestaţia formulată de partea interesată 
împotriva proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită ..... 843 
311.2. Model orientativ de contestaţie formulată de partea interesată 
împotriva proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită ..... 844 

312. Încheiere prin care instanţa de executare se pronunţă asupra menţinerii sau 
înlăturării suspendării de drept .................................................................................... 846 

 312.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
se pronunţă asupra menţinerii sau înlăturării suspendării de drept .................... 846 
312.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare se 
pronunţă asupra menţinerii sau înlăturării suspendării de drept ........................ 847 

313. Hotărâre prin care instanţa de executare soluţionează contestaţia împotriva 
proiectului de distribuire ............................................................................................... 850 

313.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare 
soluţionează contestaţia împotriva proiectului de distribuire ................................ 850 
313.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare 
soluţionează contestaţia împotriva proiectului de distribuire ................................ 851 

Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită .................................................. 854 
314. Încheiere prin care executorul judecătoresc dispune plata sumei rezultate din 

executarea silită ............................................................................................................... 854 
314.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
dispune plata sumei rezultate din executarea silită ............................................... 854 
314.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
dispune plata sumei rezultate din executarea silită ............................................... 855 

315. Dispoziţie de plată trimisă de către executorul judecătoresc pentru efectuarea 
plăţii ............................................................................................................................... 858 

315.1. Aspecte teoretice privind dispoziţia de plată trimisă de către executorul 
judecătoresc pentru efectuarea plăţii ......................................................................... 858 
315.2. Model orientativ de dispoziţie de plată trimisă de către executorul 
judecătoresc pentru efectuarea plăţii ....................................................................... 859 



Cuprins   | 1287 

316. Proces-verbal privind predarea titlurilor de creanţă .................................................... 860 
316.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare a titlurilor de 
creanţă ........................................................................................................................ 860 
316.2. Model orientativ de proces-verbal privind predarea titlurilor de 
creanţă ........................................................................................................................ 861 

317. Încheiere prin care executorul judecătoresc închide procedura de executare ............. 862 
 317.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
închide procedura de executare ................................................................................ 862 
317.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
închide procedura de executare ................................................................................ 863 

 
TITLUL III. EXECUTAREA SILIT  DIRECT  ................................................................. 865 
 
CAPITOLUL I. Dispozi ii generale ...................................................................................... 865 

318. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea directă 
privind predarea silită a bunurilor mobile/imobile conţinând şi dispoziţia ca 
executarea să se facă fără somaţie ................................................................................. 865 

318.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor 
mobile/imobile conţinând şi dispoziţia ca executarea să se facă fără somaţie ....... 865 
318.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor 
mobile/imobile conţinând şi dispoziţia ca executarea să se facă fără somaţie ....... 867 

319. Proces-verbal încheiat în cazul imposibilităţii predării silite a bunului ..................... 870 
319.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat în cazul 
imposibilităţii predării silite a bunului ..................................................................... 870 
319.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat în cazul imposibilităţii 
predării silite a bunului ............................................................................................. 871 

320. Cererea adresată instanţei de executare pentru stabilirea valorii lucrului în 
cazul imposibilităţii predării acestuia ........................................................................... 873 

 320.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare 
pentru stabilirea valorii lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia ........... 873 
320.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare pentru 
stabilirea valorii lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia ....................... 874 

321. Hotărâre prin care instanţa de executare stabileşte valoarea lucrului în cazul 
imposibilităţii predării acestuia .................................................................................... 875 

321.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de executare 
stabileşte valoarea lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia ................... 875 
321.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de executare 
stabileşte valoarea lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia ................... 876 

 
CAPITOLUL II. Predarea silit  a bunurilor mobile ....................................................... 879 

322. Cererea de predare silită a bunurilor mobile ............................................................... 879 
322.1. Aspecte teoretice privind cererea de predare silită a bunurilor mobile ...... 879 
322.2. Model orientativ de cerere privind predarea silită a bunurilor mobile ....... 880 

323. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
privind predarea silită a bunurilor mobile ................................................................... 881 

323.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de executare privind predarea 
silită a bunurilor mobile............................................................................................ 881 
323.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de executare privind predarea silită a 
bunurilor mobile ........................................................................................................ 882 



1288  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

324. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de executare directă privind predarea silită a 
bunurilor mobile .............................................................................................................. 884 

 324.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de executare directă privind predarea silită a bunurilor mobile ........................... 884 
324.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
executare directă privind predarea silită a bunurilor mobile ................................ 885 

325. Cerere de încuviinţare a predării silite ale bunurilor mobile adresată instanţei 
de executare ....................................................................................................................... 886 

 325.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a predării silite ale 
bunurilor mobile adresată instanţei de executare ................................................. 886 
325.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea 
executării directe privind predarea silită a bunurilor mobile adresată 
instanţei de executare ............................................................................................. 887 

326. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea directă 
privind predarea silită a bunurilor mobile .................................................................... 889 

326.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor mobile ...... 889 
326.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor mobile ...... 890 

327. Somaţia în cazul predării silite a bunurilor mobile ...................................................... 893 
327.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul predării silite a bunurilor 
mobile ........................................................................................................................ 893 
327.2. Model orientativ de somaţie în cazul predării silite a bunurilor mobile .... 894 

328. Înştiinţarea debitorului despre declanşarea procedurii privind predarea silită a 
bunurilor mobile ............................................................................................................. 896 

328.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea debitorului despre declanşarea 
procedurii privind predacrea silită a bunurilor mobile .......................................... 896 
328.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre 
declanşarea procedurii privind predarea silită a bunurilor mobile ....................... 897 

329. Proces-verbal de predare silită a bunurilor mobile ...................................................... 898 
329.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare silită a 
bunurilor mobile ....................................................................................................... 898 
329.2. Model orientativ de proces-verbal de predare silită a bunurilor mobile .... 899 

330. Cerere formulată de creditor prin care solicită executorului judecătoresc să 
constate imposibilitatea de predare a bunurilor mobile .............................................. 901 

330.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor prin care 
solicită executorului judecătoresc să constate imposibilitatea de predare a 
bunurilor mobile ....................................................................................................... 901 
330.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor prin care solicită 
executorului judecătoresc să constate imposibilitatea de predare a bunurilor 
mobile ........................................................................................................................ 902 

331. Încheiere prin care executorul judecătoresc constată imposibilitatea de predare 
a bunurilor mobile .......................................................................................................... 903 

 331.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care executorul judecătoresc 
constată imposibilitatea de predare a bunurilor mobile .......................................... 903 

331.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
constată imposibilitatea de predare a bunurilor mobile ........................................ 904 

 
CAPITOLUL III. Predarea silit  a bunurilor imobile .................................................... 906 

332. Cererea de predare silită a bunurilor imobile .............................................................. 906 



Cuprins   | 1289 

332.1. Aspecte teoretice privind cererea de predare silită a bunurilor imobile .... 906 
332.2. Model orientativ de cerere privind predarea silită a bunurilor imobile ..... 907 

333. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare 
privind predarea silită a bunurilor imobile .................................................................. 908 

333.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului de executare privind predarea 
silită a bunurilor imobile......................................................................................... 908 
333.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului de executare privind predarea silită a 
bunurilor imobile ..................................................................................................... 909 

334. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor 
imobile ............................................................................................................................. 911 

334.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
de executare privind predarea silită a bunurilor imobile .......................................... 911 
334.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de 
executare privind predarea silită a bunurilor imobile ........................................... 912 

335. Cerere de încuviinţare a executării directe privind predarea silită a bunurilor 
imobile adresată instanţei de executare ....................................................................... 913 

335.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării directe 
privind predarea silită a bunurilor imobile adresată instanţei de executare ...... 913 
335.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea 
executării directe privind predarea silită a bunurilor imobile adresată 
instanţei de executare ............................................................................................. 914 

336. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea directă 
privind predarea silită a bunurilor imobile .................................................................. 916 

336.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor imobile .... 916 
336.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea directă privind predarea silită a bunurilor imobile .... 917 

337. Somaţia în cazul predării silite a bunurilor imobile .................................................... 920 
337.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul predării silite a bunurilor 
imobile ...................................................................................................................... 920 
337.2. Model orientativ de somaţie în cazul predării silite a bunurilor 
imobile ...................................................................................................................... 921 

338. Înştiinţarea debitorului despre declanşarea procedurii privind predarea silită a 
bunurilor imobile ........................................................................................................... 923 

338.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea debitorului despre declanşarea 
procedurii privind predarea silită a bunurilor imobile ......................................... 923 
338.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre 
declanşarea procedurii privind predarea silită a bunurilor imobile ..................... 924 

339. Proces-verbal de predare silită a bunurilor imobile ..................................................... 925 
339.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare silită a 
bunurilor imobile ...................................................................................................... 925 
339.2. Model orientativ de proces-verbal de predare silită a bunurilor 
imobile ...................................................................................................................... 926 

340. Proces-verbal de predare silită a imobilului şi de încredinţare a bunurilor 
mobile găsite în acesta ................................................................................................... 928 

340.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare silită a 
imobilului şi de încredinţare a bunurilor mobile găsite în acesta ......................... 928 



1290  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

340.2. Model orientativ de proces-verbal de predare silită a imobilului şi de 
încredinţare a bunurilor mobile găsite în acesta .................................................... 929 

341. Înştiinţarea creditorul în folosul căruia bunurile mobile au fost sechestrate ............ 931 
341.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea creditorul în folosul căruia 
bunurile mobile au fost sechestrate ........................................................................ 931 
341.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat creditorul în folosul 
căruia bunurile mobile au fost sechestrate ............................................................ 932 

342. Proces-verbal de constatare a consemnării preţului şi de înştiinţare a 
debitorului ...................................................................................................................... 933 

 342.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de constatare a consemnării 
preţului şi de înştiinţare a debitorului .................................................................... 933 
342.2. Model orientativ de proces-verbal de constatare a consemnării 
preţului şi de înştiinţare a debitorului .................................................................... 934 

343. Cerere formulată de creditor pentru declararea de către executorul judecătoresc 
ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobil ...................................................... 935 

343.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor pentru 
declararea de către executorul judecătoresc ca abandonate a bunurilor 
mobile găsite în imobil ............................................................................................. 935 
343.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor pentru declararea de 
către executorul judecătoresc ca abandonate a bunurilor mobile găsite în 
imobil ........................................................................................................................ 936 

344. Proces-verbal de declarare ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobil ......... 937 
344.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de declarare ca abandonate 
a bunurilor mobile găsite în imobil.......................................................................... 937 
344.2. Model orientativ de proces-verbal de declarare ca abandonate a 
bunurilor mobile găsite în imobil ............................................................................ 938 

345. Înştiinţarea debitorului despre declararea ca abandonate a bunurilor mobile 
găsite în imobilul predat ............................................................................................... 940 

345.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea debitorului despre declararea 
ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul predat ................................. 940 
345.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre 
declararea ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul predat .............. 941 

346. Înştiinţarea organului financiar local despre declararea ca abandonate a 
bunurilor mobile găsite în imobilul predat .................................................................. 942 

346.1. Aspecte teoretice privind înştiinţarea organului financiar local despre 
declararea ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul predat .............. 942 
346.2. Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat organul financiar 
local despre declararea ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul 
predat ........................................................................................................................ 943 

347. Proces-verbal de predare a bunurilor declarate abandonate organului financiar 
local ................................................................................................................................. 944 

347.1. Aspecte teoretice privind procesul verbal de predare a bunurilor 
declarate abandonate organului financiar local ..................................................... 944 
347.2. Model orientativ de proces-verbal de predare a bunurilor declarate 
abandonate organului financiar local ...................................................................... 945 

348. Cerere formulată de creditor/persoană interesată pentru o nouă predare a 
imobilului reocupat ......................................................................................................... 946 

348.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor/persoană 
interesată pentru o nouă predare a imobilului reocupat ...................................... 946 
348.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor/persoană interesată 
pentru evacuarea din nou a debitorului care a reocupat imobilul predat ........... 947 

349. Adresă prin care executorul judecătoresc pune la dispoziţia organului de 
urmărire penală procesul-verbal de constatare a reocupării imobilului ..................... 948 



Cuprins   | 1291 

349.1. Aspecte teoretice privind adresa prin care executorul judecătoresc 
pune la dispoziţia organului de urmărire penală procesul-verbal de 
constatare a reocupării imobilului ......................................................................... 948 
349.2. Model orientativ de adresă prin care executorul judecătoresc pune la 
dispoziţia organului de urmărire penală procesul-verbal de constatare a 
reocupării imobilului .............................................................................................. 949 

 
CAPITOLUL IV. Executarea silit  a altor obliga ii de a face sau a obliga iilor 
de a nu face ............................................................................................................................... 950 

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ............................................................................................... 950 
350. Cererea privind executarea silită a obligaţiei de a face .............................................. 950 

350.1. Aspecte teoretice cu privire la cererea privind executarea silită a 
obligaţiei de a face ................................................................................................... 950 
350.2. Model orientativ de cerere privind executarea silită a obligaţiei de a 
face ........................................................................................................................... 951 

351. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea silită a obligaţiei de a face .................................................................................. 952 

351.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului privind executarea silită a 
obligaţiei de a face .................................................................................................. 952 
351.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a 
face .......................................................................................................................... 953 

352. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a face ....... 955 

 352.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea 
dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a face .................................... 955 
352.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea silită a obligaţiei de a face .................................................................. 956 

353. Cerere de încuviinţare a executării silite a obligaţiei de a face adresată 
instanţei de executare ................................................................................................... 957 

 353.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite 
a obligaţiei de a face adresată instanţei de executare .......................................... 957 
353.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare prin care 
se solicită încuviinţarea executării silite a obligaţiei de a face ............................ 958 

354. Încheiere prin care instanţa încuviinţează executarea silită a obligaţiei de a face .... 960 
354.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa încuviinţează 
executarea silită a obligaţiei de a face .................................................................. 960 
354.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa încuviinţează 
executarea silită a obligaţiei de a face .................................................................. 961 

355. Somaţia în cazul executării silite a obligaţiei de a face ................................................ 964 
355.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul executării silite a obligaţiei 
de a face ..................................................................................................................... 964 
355.2. Model orientativ de somaţie în cazul executării silite a obligaţiei de a 
face ............................................................................................................................. 965 

356. Cerere formulată de către creditor prin care solicită instanţei de executare 
executarea obligaţiei de a face de către el însuşi sau prin alte persoane .................... 967 

356.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor prin care 
solicită instanţei de executare executarea obligaţiei de a face de către el 
însuşi sau prin alte persoane ................................................................................... 967 



1292  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

356.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor prin care se 
solicită instanţei de executare executarea obligaţiei da face de către el însuşi 
sau prin alte persoane .............................................................................................. 968 

357. Încheiere prin care instanţa de executare autorizează creditorul să îndeplinească el 
însuşi sau prin alte persoane obligaţia de a face ............................................................. 969 

357.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
autorizează creditorul să îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane 
obligaţia de a face ..................................................................................................... 969 
357.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
autorizează creditorul să îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane 
obligaţia de a face ..................................................................................................... 970 

358. Cerere privind executarea obligaţiei de a nu face ......................................................... 973 
358.1. Aspecte teoretice cu privire la cererea privind executarea obligaţiei de 
a nu face .................................................................................................................... 973 
358.2. Model orientativ de cerere privind executarea obligaţiei de a nu face ....... 974 

359. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea silită a obligaţiei de a nu face ...................................................................... 975 

 359.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului privind executarea silită a 
obligaţiei de a nu face ............................................................................................... 975 
359.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a nu 
face ............................................................................................................................. 976 

360. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a nu 
face .................................................................................................................................. 978 

360.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
creditorului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
privind executarea silită a obligaţiei de a nu face .................................................. 978 
360.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea silită a obligaţiei de a face .................................................................... 979 

361. Cerere de încuviinţare a executării silite a obligaţiei de a nu face adresată 
instanţei de executare ................................................................................................... 980 

361.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite a 
obligaţiei de a nu face adresată instanţei de executare ......................................... 980 
361.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată prin care se 
solicită încuviinţarea executării silite a obligaţiei de a nu face ............................ 981 

362. Încheiere prin care instanţa încuviinţează executarea silită a obligaţiei de a nu 
face ................................................................................................................................... 983 

362.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa ............................. 983 
încuviinţează executarea silită a obligaţiei de a nu face ....................................... 983 
362.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa încuviinţează 
executarea silită a obligaţiei de a nu face ............................................................... 984 

363. Somaţia în cazul executării silite a obligaţiei de a nu face .......................................... 987 
363.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul executării silite a 
obligaţiei de a nu face .............................................................................................. 987 
363.2. Model orientativ de somaţie în cazul executării silite a obligaţiei de a 
nu face ...................................................................................................................... 988 

364. Cerere formulată de către creditor prin care solicită instanţei de executare să 
fie autorizat el însuşi sau prin alte persoane să desfiinţeze lucrările făcute de 
debitor împotriva obligaţiei de a nu face ..................................................................... 990 



Cuprins   | 1293 

364.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către creditor prin 
care solicită instanţei de executare să fie autorizat el însuşi sau prin alte 
persoane să desfiinţeze lucrările făcute de debitor împotriva obligaţiei de a 
nu face ....................................................................................................................... 990 
364.2. Model orientativ de cerere formulată de către creditor prin care 
solicită instanţei de executare să fie autorizat el însuşi sau prin alte persoane 
să desfiinţeze lucrările făcute de debitor împotriva obligaţiei de a nu face .............. 991 

365. Încheiere prin care instanţa de executare autorizează creditorul să desfiinţeze 
el însuşi sau prin alte persoane lucrările făcute de debitor împotriva obligaţiei 
de a nu face ..................................................................................................................... 992 

365.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
autorizează creditorul să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane 
lucrările făcute de debitor împotriva obligaţiei de a nu face ................................. 992 
365.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare autorizează 
creditorul să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane lucrările făcute de 
debitor împotriva obligaţiei de a nu face .................................................................. 993 

366. Cerere adresată instanţei de executare de aplicare a unor penalităţi în cazul în 
care debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi 
îndeplinită prin altă persoană ......................................................................................... 996 

366.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare de 
aplicare a unor penalităţi în cazul în care debitorul nu execută obligaţia de 
a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană ............... 996 
366.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare de 
aplicare a unor penalităţi în cazul în care debitorul nu execută obligaţia de 
a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană ............... 997 

367. Încheiere prin care instanţa de executare aplică penalităţi debitorului care nu 
execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin 
altă persoană ................................................................................................................... 998 

367.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
aplică penalităţi debitorului care nu execută obligaţia de a face sau de a nu 
face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană ............................................. 998 
367.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare aplică 
penalităţi debitorului care nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, 
care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană ...................................................... 999 

368. Cerere formulată de creditor pentru a fixa în mod definitiv penalităţile datorate 
de către debitor .............................................................................................................. 1001 

 368.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor pentru a fixa 
în mod definitiv penalităţile datorate de către debitor ....................................... 1001 
368.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor pentru a fixa în mod 
definitiv penalităţile datorate de către debitor .................................................... 1002 

369. Încheiere prin care instanţa de executare fixează în mod definitiv penalităţile 
datorate creditorului de către debitor ......................................................................... 1003 

369.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
fixează în mod definitiv penalităţile datorate creditorului de către debitor ..... 1003 
369.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare fixează 
în mod definitiv penalităţile datorate creditorului de către debitor .................. 1004 

370. Contestaţie la executare formulată de către debitor pentru înlăturarea sau 
reducerea penalităţii stabilite în mod definitiv .......................................................... 1006 

370.1. Aspecte teoretice privind contestaţia la executare formulată de către 
debitor pentru înlăturarea sau reducerea penalităţii stabilite în mod 
definitiv.................................................................................................................. 1006 



1294  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

370.2. Model orientativ de contestaţie la executare formulată de către 
debitor pentru înlăturarea sau reducerea penalităţii stabilite în mod 
definitiv.................................................................................................................. 1007 

371. Adresă emisă de executorul judecătoresc către organele de poliţie/ jandarmerie/ 
alţi agenţi ai forţei publice prin care se solicită sprijinul în vederea efectuării 
executării silite a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face ...................... 1009 

371.1. Aspecte teoretice privind adresa emisă de executorul judecătoresc 
către organele de poliţie/jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin care 
se solicită sprijinul în vederea efectuării executării silite a obligaţiilor de a 
face sau a obligaţiilor de a nu face ....................................................................... 1009 
371.2. Model orientativ de adresă emisă de executorul judecătoresc către 
organele de poliţie/jandarmerie/alţi agenţi ai forţei publice prin care se 
solicită sprijinul în vederea efectuării executării silite a obligaţiilor de a 
face sau a obligaţiilor de a nu face ....................................................................... 1010 

372. Cerere prin care creditorul sau executorul judecătoresc solicită efectuarea unor 
înscrieri în cartea funciară sau în alte registre publice ............................................. 1011 

372.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care creditorul sau executorul 
judecătoresc solicită efectuarea unor înscrieri în cartea funciară sau în alte 
registre publice ..................................................................................................... 1011 
372.2. Model orientativ de cerere prin care creditorul solicită efectuarea 
unor înscrieri în cartea funciară .......................................................................... 1012 
372.3. Model orientativ de cerere prin care executorul judecătoresc solicită 
efectuarea unor înscrieri în cartea funciară ........................................................ 1013 

Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori ....................... 1014 
373. Cererea privind executarea hotărârii judecătoreşti referitoare la minori ................ 1014 

373.1. Aspecte teoretice cu privire la cererea de executare a hotărârii 
judecătoreşti referitoare la minori ....................................................................... 1014 
373.2. Model orientativ de cerere de executare a hotărârii judecătoreşti 
referitoare la minori ............................................................................................. 1015 

374. Încheiere privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori ................................... 1016 

374.1. Aspecte teoretice cu privire la încheierea prin care se înregistrează 
cererea şi se dispune deschiderea dosarului privind executarea unei 
hotărâri judecătoreşti referitoare la minori ........................................................ 1016 
374.2. Model orientativ de încheiere prin care se înregistrează cererea şi se 
dispune deschiderea dosarului privind executarea unei hotărâri 
judecătoreşti referitoare la minori ....................................................................... 1017 

375. Adresă prin care se comunică creditorului încheierea privind înregistrarea 
cererii şi deschiderea dosarului privind executarea unei hotărâri judecătoreşti 
referitoare la minori ..................................................................................................... 1019 

375.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică credito-
rului încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului 
privind executarea unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori ................. 1019 
375.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului 
încheierea privind înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului privind 
executarea unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori .............................. 1020 

376. Cerere de încuviinţare a executării silite a unei hotărâri judecătoreşti referi-
toare la minori adresată instanţei de executare ......................................................... 1021 

376.1. Aspecte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite a 
unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori adresată instanţei de 
executare ................................................................................................................ 1021 



Cuprins   | 1295 

376.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea 
executării silite a unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori adresată 
instanţei de executare ............................................................................................ 1022 

377. Încheiere prin care instanţa încuviinţează executarea silită a unei hotărâri 
judecătoreşti referitoare la minori .............................................................................. 1024 

377.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa încuviinţează 
executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori.................. 1024 
377.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa încuviinţează 
executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori.................. 1025 

378. Somaţia în cazul executării silite a unei hotărâri judecătoreşti referitoare la 
minori ............................................................................................................................ 1028 

378.1. Aspecte teoretice privind somaţia în cazul executării silite a unei 
hotărâri judecătoreşti referitoare la minori .......................................................... 1028 
378.2. Model orientativ de somaţie în cazul executării silite a unei hotărâri 
judecătoreşti referitoare la minori ......................................................................... 1029 

379. Cerere adresată instanţei de executare de aplicare a unor penalităţi în cazul în 
care debitorul nu se conformează somaţiei .................................................................. 1031 

379.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de executare de 
aplicare a unor penalităţi în cazul în care debitorul nu se conformează 
somaţiei ................................................................................................................... 1031 
379.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare de aplicare 
a unor penalităţi în cazul în care debitorul nu se conformează somaţiei ............ 1032 

380. Încheiere prin care instanţa de executare aplică penalităţi debitorului care nu 
se conformează somaţiei executorului judecătoresc .................................................... 1034 

380.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
aplică penalităţi debitorului care nu se conformează somaţiei executorului 
judecătoresc ........................................................................................................... 1034 
380.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare aplică 
penalităţi debitorului care nu se conformează somaţiei executorului 
judecătoresc ........................................................................................................... 1035 

381. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc în cazul executării silite 
a unei hotărâri judecătoreşti referitoare la minori .................................................... 1037 

381.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul executării silite a unei hotărâri judecătoreşti 
referitoare la minori ............................................................................................... 1037 
381.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul executării silite a unei hotărâri judecătoreşti 
referitoare la minori ............................................................................................... 1038 

382. Sesizarea parchetului de către executorul judecătoresc în cazul în care 
debitorul nu execută o hotărâre judecătorească referitoare la minori ..................... 1040 

 382.1. Aspecte teoretice privind sesizarea parchetului de către executorul 
judecătoresc în cazul în care debitorul nu execută o hotărâre judecătorească 
referitoare la minori ................................................................................................ 1040 
382.2. Model orientativ de denunţ prin care se sesizează parchetul de către 
executorul judecătoresc în cazul în care debitorul nu execută o hotărâre 
judecătorească referitoare la minori ....................................................................... 1041 

383. Proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc în cazul refuzului minorului 
de a-l părăsi pe debitor ................................................................................................ 1043 

383.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de executorul 
judecătoresc în cazul refuzului minorului de a-l părăsi pe debitor ...................... 1043 
383.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
în cazul refuzului minorului de a-l părăsi pe debitor ............................................ 1044 



1296  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

384. Cerere adresată instanţei pentru stabilirea unui program de consiliere 
psihologică a minorului ............................................................................................... 1046 

384.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei pentru stabilirea 
unui program de consiliere psihologică a minorului ............................................. 1046 
384.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei pentru stabilirea unui 
program de consiliere psihologică a minorului ...................................................... 1047 

385. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea de stabilire a unui program de 
consiliere psihologică a minorului care refuză să-l părăsească pe debitor ............... 1048 

385.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea de stabilire a unui program de consiliere psihologică a minorului 
care refuză să-l părăsească pe debitor .................................................................. 1048 
385.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
de stabilire a unui program de consiliere psihologică a minorului care refuză 
să-l părăsească pe debitor ...................................................................................... 1049 

386. Proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc după primirea raportului 
psihologului şi reluarea procedurii de executare ....................................................... 1052 

386.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de executorul 
judecătoresc după primirea raportului psihologului şi reluarea procedurii de 
executare ................................................................................................................. 1052 
386.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc 
după primirea raportului psihologului şi reluarea procedurii de executare ....... 1053 

387. Cererea creditorului adresată instanţei de aplicare a unor penalităţi debitorului 
în cazul în care executarea nu s-a putut realiza din cauza refuzului minorului ..... 1055 

387.1. Aspecte teoretice privind cererea creditorului adresată instanţei de 
aplicare a unor penalităţi debitorului în cazul în care executarea nu s-a 
putut realiza din cauza refuzului minorului ........................................................ 1055 
387.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor şi adresată 
instanţei de aplicare a unor penalităţi debitorului în cazul în care 
executarea nu s-a putut realiza din cauza refuzului minorului .......................... 1056 

 
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE ...................................................................... 1058 
 
TITLUL IV. M SURILE ASIGUR TORII ŞI PROVIZORII .......................................... 1058 
 
CAPITOLUL I. Sechestrul asigur tor .............................................................................. 1058 
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ............................................................................................. 1058 

388. Cererea creditorului adresată instanţei de judecată pentru înfiinţarea unui 
sechestru asigurător .................................................................................................... 1058 

388.1. Aspecte teoretice privind cererea creditorului adresată instanţei de 
judecată pentru înfiinţarea unui sechestru asigurător ....................................... 1058 
388.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată pentru 
înfiinţarea unui sechestru asigurător ................................................................... 1060 

389. Încheiere prin care instanţa de judecată se pronunţă asupra cererii creditorului 
de înfiinţare a sechestrului asigurător ........................................................................ 1061 

389.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de judecată se 
pronunţă asupra cererii creditorului de înfiinţare a unui sechestru 
asigurător ............................................................................................................... 1061 
389.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de judecată se 
pronunţă asupra cererii creditorului de înfiinţare a unui sechestru 
asigurător ............................................................................................................... 1062 

390. Adresă prin care se comunică debitorului încheierea prin care instanţa de 
judecată a luat măsura sechestrului asigurător .......................................................... 1064 



Cuprins   | 1297 

390.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
debitorului încheierea prin care instanţa de judecată a luat măsura 
sechestrului asigurător .......................................................................................... 1064 
390.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică debitorului 
încheierea prin care instanţa de judecată a luat măsura sechestrului 
asigurător ............................................................................................................... 1065 

391. Apel împotriva încheierii prin care instanţa de judecată a luat măsura 
sechestrului asigurător ................................................................................................ 1066 

391.1. Aspecte teoretice privind apelul formulat împotriva încheierii prin 
care instanţa de judecată a luat măsura sechestrului asigurător ...................... 1066 
391.2. Model orientativ de apel formulat împotriva încheierii prin care 
instanţa de judecată a luat măsura sechestrului asigurător .............................. 1067 

392. Cererea creditorului adresată executorului judecătoresc de executare a măsurii 
sechestrului asigurător ................................................................................................. 1068 

392.1. Aspecte teoretice privind cererea creditorului adresată executorului 
judecătoresc de executare a măsurii sechestrului asigurător ............................. 1068 
392.2. Model orientativ de cerere a creditorului adresată executorului 
judecătoresc de executare a măsurii sechestrului asigurător ............................. 1069 

393. Proces-verbal de executare a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor 
mobile ale debitorului .................................................................................................. 1070 

393.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de executare a măsurii 
sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului ....................... 1070 
393.2. Model orientativ de proces-verbal de executare a măsurii sechestrului 
asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului ............................................ 1071 

394. Proces-verbal de executare a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor 
imobile ale debitorului ................................................................................................. 1072 

394.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de executare a măsurii 
sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului ...................... 1072 
394.2. Model orientativ de proces-verbal de executare a măsurii sechestrului 
asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului ............................................ 1073 

395. Adresă prin care se efectuează publicitatea sechestrului .......................................... 1075 
395.1. Aspecte teoretice cu privire la adresa prin care se efectuează 
publicitatea sechestrului ........................................................................................ 1075 
395.2. Model orientativ de adresă prin care se efectuează publicitatea 
sechestrului în cartea funciară .............................................................................. 1076 

396. Contestaţie la executare împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii 
sechestrului asigurător ................................................................................................. 1077 

 396.1. Aspecte teoretice privind contestaţia la executare împotriva modului 
de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător ............................... 1077 
396.2. Model orientativ de contestaţie la executare împotriva modului de 
aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător .................................... 1078 

397. Cererea debitorului prin care se solicită desfiinţarea de drept a sechestrului 
asigurător ...................................................................................................................... 1079 

397.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător ................................................... 1079 
397.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător ................................................... 1080 

398. Încheiere prin care se dispune desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător ....... 1081 
398.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se dispune desfiinţarea 
de drept a sechestrului asigurător ........................................................................ 1081 
398.2. Model orientativ de încheiere prin care se dispune desfiinţarea de 
drept a sechestrului asigurător ............................................................................ 1082 



1298  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

399. Cererea debitorului adresată instanţei de judecată de ridicare a sechestrului 
asigurător în situaţia în care a dat o garanţie îndestulătoare ...................................... 1084 

399.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului adresată instanţei de 
judecată de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care a dat o 
garanţie îndestulătoare ......................................................................................... 1084 
399.2. Model orientativ de cerere a debitorului adresată instanţei de 
judecată de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care a dat o 
garanţie îndestulătoare ......................................................................................... 1085 

400. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea debitorului de ridicare a 
sechestrului asigurător în situaţia în care acesta a dat o garanţie îndestulătoare .. 1086 

400.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea debitorului de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care 
acesta a dat o garanţie îndestulătoare ................................................................. 1086 
400.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
debitorului de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care acesta a 
dat o garanţie îndestulătoare ................................................................................ 1087 

401. Cererea debitorului adresată instanţei de judecată de ridicare a sechestrului 
asigurător în situaţia în care cererea principală a fost anulată, respinsă sau 
perimată ori creditorul a renunţat la judecarea acesteia ........................................... 1089 

401.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului adresată instanţei de 
judecată de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care cererea 
principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la 
judecarea acesteia .................................................................................................. 1089 
401.2. Model orientativ de cerere formulată de către debitor şi adresată 
instanţei de judecată de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în 
care cererea principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul 
a renunţat la judecarea acesteia ........................................................................... 1090 

402. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea debitorului de ridicare a 
sechestrului asigurător în situaţia în care cererea principală a fost anulată, 
respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la judecarea acesteia .................... 1091 

402.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea debitorului de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care 
cererea principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a 
renunţat la judecarea acesteia ............................................................................. 1091 
402.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
debitorului de ridicare a sechestrului asigurător în situaţia în care cererea 
principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la 
judecarea acesteia ................................................................................................. 1092 

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile ........... 1094 
403. Cererea creditorului adresată instanţei de judecată pentru înfiinţarea unui 

sechestru asigurător asupra unei nave civile ............................................................. 1094 
403.1. Aspecte teoretice privind cererea creditorului adresată instanţei de 
judecată pentru înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra unei nave 
civile ....................................................................................................................... 1094 
403.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată pentru 
înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra unei nave civile........................... 1095 

404. Încheiere prin care tribunalul se pronunţă asupra cererii creditorului de 
înfiinţare a sechestrului asigurător asupra unei nave civile .................................... 1096 

 404.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care tribunalul se 
pronunţă asupra cererii creditorului de înfiinţare a sechestrului asigurător 
asupra unei nave civile ......................................................................................... 1096 



Cuprins   | 1299 

404.2. Model orientativ de încheiere prin care tribunalul se pronunţă 
asupra cererii creditorului de înfiinţare a sechestrului asigurător asupra 
unei nave civile ...................................................................................................... 1097 

405. Cererea debitorului prin care se solicită desfiinţarea de drept a sechestrului 
asigurător asupra unei nave civile ............................................................................... 1099 

405.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător asupra unei nave civile .......... 1099 
405.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător asupra unei nave civile .......... 1100 

406. Încheiere prin care se dispune desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător 
asupra unei nave civile ................................................................................................ 1101 

406.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se dispune 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător asupra unei nave civile .......... 1101 
406.2. Model orientativ de încheiere prin care se dispune desfiinţarea de drept 
a sechestrului asigurător asupra unei nave civile .................................................. 1102 

407. Cerere formulată de creditor/coproprietar/debitor pentru autorizarea efectuării 
de călătorii a navei ....................................................................................................... 1104 

407.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor/ coproprietar/ 
debitor pentru autorizarea efectuării de călătorii a navei .................................. 1104 
407.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor/ coproprietar/ 
debitor pentru autorizarea efectuării de călătorii a navei .................................. 1105 

408. Încheiere prin care tribunalul se pronunţă asupra cererii formulate de 
creditor/coproprietar/debitor pentru autorizarea efectuării de călătorii a navei ..... 1106 

408.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care tribunalul se pronunţă 
asupra cererii formulate de creditor/coproprietar/debitor pentru 
autorizarea efectuării de călătorii a navei .......................................................... 1106 
408.2. Model orientativ de încheiere prin care tribunalul se pronunţă 
asupra cererii formulate de creditor/coproprietar/debitor pentru autori-
zarea efectuării de călătorii a navei ..................................................................... 1107 

409. Cerere prin care se solicită strămutarea sechestrului asigurător ............................. 1109 
409.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care se solicită strămutarea 
sechestrului asigurător ......................................................................................... 1109 
409.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită strămutarea 
sechestrului asigurător ......................................................................................... 1110 

410. Încheiere prin care tribunalul se pronunţă asupra cererii de strămutare a 
sechestrului asigurător .................................................................................................. 1111 

410.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care tribunalul se 
pronunţă asupra cererii de strămutare a sechestrului asigurător .................... 1111 
410.2. Model orientativ de încheiere prin care tribunalul ................................. 1112 
se pronunţă asupra cererii de strămutare a sechestrului asigurător ............... 1112 

411. Cerere prin care se solicită sechestrarea mărfurilor aflate la bordul unei nave ....... 1114 
411.1. Aspecte teoretice privind cererea prin care se solicită sechestrarea 
mărfurilor aflate la bordul unei nave ................................................................... 1114 
411.2. Model orientativ de cerere prin care se solicită sechestrarea 
mărfurilor aflate la bordul unei nave ................................................................... 1115 

412. Contestaţie la executare împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii 
sechestrului asigurător asupra unei nave .................................................................. 1116 

412.1. Aspecte teoretice privind contestaţia la executare împotriva modului 
de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător asupra unei 
nave ......................................................................................................................... 1116 
412.2. Model orientativ de contestaţie la executare împotriva modului de 
aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător asupra unei nave ...... 1117 



1300  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

CAPITOLUL II. Poprirea asigur torie ............................................................................. 1118 
413. Cerere adresată instanţei pentru înfiinţarea popririi asigurătorii ........................... 1118 

413.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei pentru 
înfiinţarea popririi asigurătorii ............................................................................. 1118 
413.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată pentru 
înfiinţarea popririi asigurătorii ............................................................................. 1119 

414. Încheiere prin care instanţa de judecată se pronunţă asupra cererii creditorului 
de înfiinţare a popririi asigurătorii .............................................................................. 1120 

414.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de judecată se 
pronunţă asupra cererii creditorului de înfiinţare a popririi asigurătorii .......... 1120 
414.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de judecată se 
pronunţă asupra cererii creditorului de înfiinţare a popririi asigurătorii .......... 1121 

415. Cererea creditorului adresată executorului judecătoresc privind executarea 
popririi asigurătorii ...................................................................................................... 1123 

 415.1. Aspecte teoretice privind cererea creditorului adresată executorului 
judecătoresc privind executarea popririi asigurătorii ........................................... 1123 
415.2. Model orientativ de cerere a creditorului adresată executorului 
judecătoresc privind executarea popririi asigurătorii ........................................... 1124 

416. Adresa executorului judecătoresc prin care se execută măsura popririi 
asigurătorii .................................................................................................................. 1125 

416.1. Aspecte teoretice privind adresa emisă de executorul judecătoresc 
prin care se execută măsura popririi asigurătorii ................................................ 1125 
416.2. Model orientativ de adresă emisă de executorul judecătoresc prin care 
se execută măsura popririi asigurătorii ................................................................ 1126 

417. Adresă prin care se comunică debitorului încheierea prin care instanţa de 
judecată a înfiinţat poprirea asigurătorie .................................................................. 1127 

417.1. Aspecte teoretice referitoare la adresa prin care se comunică 
debitorului încheierea prin care instanţa de judecată a înfiinţat poprirea 
asigurătorie ............................................................................................................. 1127 
417.2. Model orientativ de adresă prin care se comunică debitorului 
încheierea prin care instanţa de judecată a înfiinţat poprirea asigurătorie ....... 1128 

418. Apel împotriva încheierii prin care instanţa de judecată a înfiinţat poprirea 
asigurătorie .................................................................................................................. 1129 

418.1. Aspecte teoretice privind apelul formulat împotriva încheierii prin 
care instanţa de judecată a înfiinţat poprirea asigurătorie .................................. 1129 
418.2. Model orientativ de apel formulat împotriva încheierii prin care 
instanţa de judecată a înfiinţat poprirea asigurătorie .......................................... 1130 

419. Cererea debitorului prin care se solicită desfiinţarea de drept a popririi 
asigurătorii ................................................................................................................... 1131 

419.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a popririi asigurătorii .......................................................... 1131 
419.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a popririi asigurătorii .......................................................... 1132 

420. Încheiere prin care se dispune desfiinţarea de drept a popririi asigurătorii ............ 1133 
 420.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se dispune desfiinţarea 
de drept a popririi asigurătorii ............................................................................... 1133 
420.2. Model orientativ de încheiere prin care se dispune desfiinţarea de 
drept a popririi asigurătorii .................................................................................... 1134 

421. Cererea debitorului adresată instanţei de judecată de ridicare a popririi 
asigurătorii în situaţia în care a dat o garanţie îndestulătoare ............................... 1136 

421.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului adresată instanţei de 
judecată de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care a dat o garanţie 
îndestulătoare .......................................................................................................... 1136 



Cuprins   | 1301 

421.2. Model orientativ de cerere a debitorului adresată instanţei de judecată 
de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care a dat o garanţie 
îndestulătoare .......................................................................................................... 1137 

422. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea debitorului de ridicare a 
popririi asigurătorii în situaţia în care acesta a dat o garanţie îndestulătoare ........ 1138 

422.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea debitorului de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care 
acesta a dat o garanţie îndestulătoare ................................................................... 1138 
422.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
debitorului de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care acesta a dat 
o garanţie îndestulătoare ........................................................................................ 1139 

423. Cererea debitorului adresată instanţei de judecată de ridicare a popririi 
asigurătorii în situaţia în care cererea principală a fost anulată, respinsă sau 
perimată ori creditorul a renunţat la judecarea acesteia .......................................... 1141 

423.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului adresată instanţei de 
judecată de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care cererea 
principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la 
judecarea acesteia ................................................................................................... 1141 
423.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată de ridicare a 
popririi asigurătorii în situaţia în care cererea principală a fost anulată, 
respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la judecarea acesteia ............... 1142 

424. Încheiere prin care instanţa soluţionează cererea debitorului de ridicare a 
popririi asigurătorii în situaţia în care cererea principală a fost anulată, 
respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la judecarea acesteia ..................... 1143 

424.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa soluţionează 
cererea debitorului de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care 
cererea principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a 
renunţat la judecarea acesteia ................................................................................ 1143 
424.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa soluţionează cererea 
debitorului de ridicare a popririi asigurătorii în situaţia în care cererea 
principală a fost anulată, respinsă sau perimată ori creditorul a renunţat la 
judecarea acesteia .................................................................................................... 1144 

 
CAPITOLUL III. Sechestrul judiciar ................................................................................ 1146 

425. Cerere adresată instanţei de judecată pentru înfiinţarea unui sechestru judiciar .. 1146 
425.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de judecată 
pentru înfiinţarea unui sechestru judiciar ............................................................. 1146 
425.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată pentru 
înfiinţarea unui sechestru judiciar ......................................................................... 1147 

426. Încheiere prin care instanţa de judecată se pronunţă asupra cererii de înfiinţare 
a unui sechestru judiciar ............................................................................................. 1148 

426.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de judecată se 
pronunţă asupra cererii de înfiinţare a unui sechestru judiciar .......................... 1148 
426.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de judecată 
se pronunţă asupra cererii de înfiinţare a unui sechestru judiciar ...................... 1149 

427. Cererea debitorului prin care se solicită desfiinţarea de drept a sechestrului 
judiciar .......................................................................................................................... 1152 

427.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar ......................................................... 1152 
427.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor prin care se solicită 
desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar ......................................................... 1153 

428. Încheiere prin care se dispune desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar ........... 1154 



1302  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

428.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care se dispune desfiinţarea 
de drept a sechestrului judiciar .............................................................................. 1154 
428.2. Model orientativ de încheiere prin care se dispune desfiinţarea de 
drept a sechestrului judiciar ................................................................................... 1155 

429. Proces-verbal de predare a imobilului sechestrat administratorului-sechestru ....... 1157 
429.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal de predare a imobilului 
sechestrat administratorului-sechestru ................................................................. 1157 
429.2. Model orientativ de proces-verbal de predare a imobilului sechestrat 
administratorului-sechestru ................................................................................... 1158 

 
CAPITOLUL IV. M suri provizorii în materia drepturilor de proprietate 
intelectual  ............................................................................................................................. 1160 

430. Cerere adresată instanţei de judecată pentru luarea unor măsuri provizorii în 
materia dreptului de proprietate intelectuală ............................................................ 1160 

430.1. Aspecte teoretice privind cererea adresată instanţei de judecată 
pentru luarea unor măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate 
intelectuală .............................................................................................................. 1160 
430.2. Model orientativ de cerere adresată instanţei de judecată pentru 
luarea unor măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate 
intelectuală .............................................................................................................. 1161 

431. Ordonanţă prin care instanţa de judecată soluţionează cererea pentru luarea 
unor măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală ................. 1162 

431.1. Aspecte teoretice privind ordonanţa prin care instanţa de judecată 
soluţionează cererea pentru luarea unor măsuri provizorii în materia 
dreptului de proprietate intelectuală...................................................................... 1162 
431.2. Model orientativ de ordonanţă prin care instanţa de judecată 
soluţionează cererea pentru luarea unor măsuri provizorii în materia 
dreptului de proprietate intelectuală...................................................................... 1163 

432. Cererea debitorului prin care se solicită constatarea încetării măsurilor 
provizorii luate în materia dreptului de proprietate intelectuală ............................. 1165 

432.1. Aspecte teoretice privind cererea debitorului prin care se solicită 
constatarea încetării măsurilor provizorii luate în materia dreptului de 
proprietate intelectuală ........................................................................................... 1165 
432.2. Model orientativ de cerere formulată de debitor prin care se solicită 
constatarea încetării măsurilor provizorii luate în materia dreptului de 
proprietate intelectuală ........................................................................................... 1166 

433. Ordonanţa prin care se dispune încetarea de drept a măsurilor provizorii luate 
în materia dreptului de proprietate intelectuală ......................................................... 1167 

433.1. Aspecte teoretice privind ordonanţa prin care se dispune încetarea de 
drept a măsurilor provizorii luate în materia dreptului de proprietate 
intelectuală ............................................................................................................. 1167 
433.2. Model orientativ de ordonanţă prin care se solicită constatarea 
încetării de drept a măsurilor provizorii luate în materia dreptului de 
proprietate intelectuală ......................................................................................... 1168 

434. Cerere formulată de reclamant pentru eliberarea cauţiunii, depusă odată cu 
luarea unor măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală ..... 1170 

434.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de reclamant pentru 
eliberarea cauţiunii, depusă odată cu luarea unor măsuri provizorii în 
materia dreptului de proprietate intelectuală ...................................................... 1170 
434.2. Model orientativ de cerere formulată de reclamant pentru eliberarea 
cauţiunii, depusă odată cu luarea unor măsuri provizorii în materia 
dreptului de proprietate intelectuală .................................................................... 1171 



Cuprins   | 1303 

435. Ordonanţă prin care instanţa de judecată eliberează cauţiunea depusă odată cu 
luarea unor măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală ..... 1172 

435.1. Aspecte teoretice privind ordonanţa prin care instanţa de judecată 
eliberează cauţiunea depusă odată cu luarea unor măsuri provizorii în 
materia dreptului de proprietate intelectuală ...................................................... 1172 
435.2. Model orientativ de ordonanţă prin care instanţa de judecată 
eliberează cauţiunea depusă odată cu luarea unor măsuri provizorii ................ 1173 
în materia dreptului de proprietate intelectuală .................................................. 1173 

 
TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLAT  ŞI CONSEMNA IUNII ............. 1175 

 
436. Cererea debitorului adresată executorului judecătoresc privind emiterea unei 

somaţii în cadrul procedurii ofertei de plată ................................................................ 1175 
436.1 Aspecte teoretice privind cererea debitorului adresată executorului 
judecătoresc privind emiterea unei somaţii în cadrul procedurii ofertei de 
plată ........................................................................................................................ 1175 
436.2. Model orientativ de cerere a debitorului adresată executorului 
judecătoresc privind emiterea unei somaţii în cadrul procedurii ofertei de 
plată ........................................................................................................................ 1176 

437. Somaţie emisă de executorul judecătoresc în cadrul procedurii ofertei de plată ...... 1177 
437.1. Aspecte teoretice privind somaţia emisă de executorul judecătoresc în 
cadrul procedurii ofertei de plată .......................................................................... 1177 
437.2. Model orientativ de somaţie emisă de executorul judecătoresc în 
cadrul procedurii ofertei de plată .......................................................................... 1178 

438. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc în cazul acceptării ofertei 
reale de plată ............................................................................................................... 1179 

438.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc în cazul acceptării ofertei reale de plată .......................................... 1179 
438.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc 
în cazul acceptării ofertei reale de plată ................................................................ 1180 

439. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc în cazul în care 
creditorul nu se prezintă sau refuză oferta reală de plată ......................................... 1182 

439.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul în care creditorul nu se prezintă sau refuză oferta reală 
de plată .................................................................................................................... 1182 
439.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul în care creditorul nu se prezintă sau refuză oferta reală 
de plată .................................................................................................................... 1183 

440. Somaţie emisă de executorul judecătoresc înainte de consemnarea sumei sau a 
bunului datorat creditorului ........................................................................................ 1184 

440.1. Aspecte teoretice privind somaţia emisă de executorul judecătoresc 
înainte de consemnarea sumei sau a bunului datorat creditorului ..................... 1184 
440.2. Model orientativ de somaţie emisă de executorul judecătoresc înainte 
consemnarea sumei sau a bunului datorat creditorului ....................................... 1185 

441. Încheierea executorului judecătoresc prin care se constată efectuarea plăţii şi 
liberarea debitorului .................................................................................................... 1186 

441.1. Aspecte teoretice privind încheierea executorului judecătoresc prin 
care se constată efectuarea plăţii şi liberarea debitorului .................................... 1186 
441.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
constată efectuarea plăţii şi liberarea debitorului ................................................ 1187 

442. Cerere formulată de creditor privind anularea încheierii prin care executorul 
judecătoresc a constatat efectuarea plăţii şi liberarea debitorului .......................... 1189 



1304  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

442.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor privind 
anularea încheierii prin care executorul judecătoresc a constatat efectuarea 
plăţii şi liberarea debitorului ................................................................................ 1189 
442.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor privind ........................ 1190 
anularea încheierii prin care executorul judecătoresc a constatat efectuarea 
plăţii şi liberarea debitorului ................................................................................ 1190 

443. Hotărâre prin care judecătoria soluţionează cererea în anulare .............................. 1191 
443.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care judecătoria soluţio-
nează cererea în anulare ....................................................................................... 1191 
443.2. Model orientativ de hotărâre prin care judecătoria soluţionează 
cererea în anulare .................................................................................................. 1192 

444. Ofertă de plată făcută de către debitor în faţa instanţei de judecată ....................... 1195 
444.1. Aspecte teoretice privind oferta de plată făcută de către debitor în 
faţa instanţei de judecată ...................................................................................... 1195 
444.2. Model orientativ de ofertă de plată făcută de către debitor în faţa 
instanţei de judecată .............................................................................................. 1196 

445. Încheiere prin care instanţa de judecată constată liberarea debitorului ................. 1197 
 445.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de judecată 
constată liberarea debitorului .............................................................................. 1197 
445.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de judecată constată 
liberarea debitorului.............................................................................................. 1198 

 
ALTE ACTE ÎNTOCMITE DE C TRE EXECUTORUL JUDEC TORESC ................ 1200 

446. Notificarea ................................................................................................................... 1200 
446.1. Aspecte teoretice privind notificarea comunicată de către executorul 
judecătoresc ............................................................................................................ 1200 
446.2. Model orientativ de notificare comunicată de executorul judecătoresc ... 1201 

447. Îndreptarea erorilor materiale sau a omisiunilor vădite a actelor întocmite de 
către executorii judecătoreşti ...................................................................................... 1202 

447.1. Aspecte teoretice privind îndreptarea erorilor materiale sau a 
omisiunilor vădite a actelor întocmite de către executorii judecătoreşti ........... 1202 
447.2. Model orientativ de încheiere prin care executorul judecătoresc 
îndreaptă eroarea materială din cuprinsul acesteia ........................................... 1203 
447.3. Model orientativ de proces-verbal prin care executorul judecătoresc 
îndreaptă eroarea materială din cuprinsul acestuia ........................................... 1205 

448. Proces-verbal întocmit de către executorul judecătoresc în cazul refuzului de a 
îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, republicată .......................................................................... 1207 

448.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal întocmit de către executorul 
judecătoresc în cazul refuzului de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 
lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată ... 1207 
448.2. Model orientativ de proces-verbal întocmit de către executorul 
judecătoresc în cazul refuzului de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 
lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată ... 1208 

449. Plângere formulată de partea interesată împotriva refuzului executorului 
judecătoresc de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată ............................................. 1210 

449.1. Aspecte teoretice privind plângerea formulată de partea interesată 
împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini atribuţiile 
prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, republicată ...................................................................................... 1210 
449.2. Model orientativ de plângere formulată de partea interesată 
împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini atribuţiile 



Cuprins   | 1305 

prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, republicată ...................................................................................... 1211 

450. Hotărâre prin care instanţa de judecată soluţionează plângerea împotriva 
refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 
lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată ......... 1212 

450.1. Aspecte teoretice privind hotărârea prin care instanţa de judecată 
soluţionează plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a 
îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 
privind executorii judecătoreşti, republicată ....................................................... 1212 
450.2. Model orientativ de hotărâre prin care instanţa de judecată 
soluţionează plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a 
îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i) din Legea nr. 188/2000 
privind executorii judecătoreşti ............................................................................ 1213 

451. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în situaţia în care se pune în 
executare silită o cambie .............................................................................................. 1216 

451.1. Aspecte teoretice privind somaţia emisă de executorul judecătoresc 
în situaţia în care se pune în executare silită o cambie ...................................... 1216 
451.2. Model orientativ de somaţie cambială emisă de executorul 
judecătoresc ........................................................................................................... 1217 

452. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în situaţia în care se pune în 
executare silită un bilet la ordin .................................................................................. 1219 

452.1. Aspecte teoretice privind somaţia emisă de executorul judecătoresc în 
situaţia în care se pune în executare silită un bilet la ordin ............................... 1219 
452.2. Model orientativ de somaţie emisă de executorul judecătoresc în 
situaţia în care se pune în executare silită un bilet la ordin ............................... 1220 

453. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în situaţia în care se pune în 
executare silită un cec .................................................................................................. 1222 

453.1. Aspecte teoretice privind somaţia emisă de executorul judecătoresc în 
situaţia în care se pune în executare silită un cec ............................................... 1222 
453.2. Model orientativ de somaţie emisă de executorul judecătoresc în 
situaţia în care se pune în executare silită un cec ............................................... 1223 

454. Proces-verbal încheiat de către executorul judecătoresc în cazul predării 
bunurilor mobile ce fac obiectul unui contract de leasing ......................................... 1225 

454.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul predării bunurilor mobile ce fac obiectul unui contract 
de leasing ................................................................................................................ 1225 
454.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de către executorul 
judecătoresc în cazul predării bunurilor mobile ce fac obiectul contractului 
de leasing ................................................................................................................ 1226 

455. Notificare emisă prin intermediul executorului judecătoresc în cazul executării 
ipotecii mobiliare .......................................................................................................... 1228 

455.1. Aspecte teoretice privind notificarea emisă prin intermediul 
executorului judecătoresc în cazul executării ipotecii mobiliare ......................... 1228 
455.2. Model orientativ de notificare emisă prin intermediul executorului 
judecătoresc în cazul executării ipotecii mobiliare ............................................... 1229 

456. Cerere formulată de creditor privind preluarea silită a bunului mobil ipotecat ...... 1230 
456.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditor privind 
preluarea silită a bunului mobil ipotecat .............................................................. 1230 
456.2. Model orientativ de cerere formulată de creditor privind preluarea 
silită a bunului mobil ipotecat ............................................................................... 1231 

457. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc în cazul preluării silite a 
bunului mobil ipotecat ................................................................................................ 1232 



1306  |   TRATAT TEORETIC ŞI PRACTIC DE EXECUTARE SILITĂ 

457.1. Aspecte teoretice privind procesul-verbal încheiat de executorul 
judecătoresc în cazul preluării silite a bunului mobil ipotecat ............................ 1232 
457.2. Model orientativ de proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc 
în cazul preluării silite a bunului mobil ipotecat ................................................. 1233 

458. Cerere formulată de creditorul ipotecar pentru încuviinţarea executării ipotecii 
mobiliare ....................................................................................................................... 1235 

458.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de creditorul ipotecar 
pentru încuviinţarea executării ipotecii mobiliare ............................................... 1235 
458.2. Model orientativ de cerere formulată de creditorul ipotecar pentru 
încuviinţarea executării ipotecii mobiliare ............................................................ 1236 

459. Încheiere prin care instanţa de executare încuviinţează executarea ipotecii 
mobiliare ...................................................................................................................... 1237 

459.1. Aspecte teoretice privind încheierea prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea ipotecii mobiliare ......................................................... 1237 
459.2. Model orientativ de încheiere prin care instanţa de executare 
încuviinţează executarea ipotecii mobiliare ......................................................... 1238 

460. Cerere formulată de către executorul judecătoresc privind înregistrarea numirii 
la curtea de apel ........................................................................................................... 1240 

460.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de către executorul 
judecătoresc privind înregistrarea numirii la curtea de apel .............................. 1240 
460.2. Model orientativ de cerere formulată de către executorul judecătoresc 
privind înregistrarea numirii la curtea de apel .................................................... 1241 

461. Certificat eliberat de primul-grefier al curţii de apel prin care se atestă 
efectuarea înregistrării biroului executorului judecătoresc ...................................... 1242 

461.1. Aspecte teoretice privind certificatul eliberat de primul-grefier al 
curţii de apel prin care se atestă efectuarea înregistrării biroului 
executorului judecătoresc ...................................................................................... 1242 
461.2. Model orientativ de certificat eliberat de primul-grefier al curţii de 
apel prin care se atestă efectuarea înregistrării biroului executorului 
judecătoresc ............................................................................................................ 1243 

462. Cerere formulată de executorul judecătoresc privind înregistrarea unor 
modificări în registrul special ţinut la curtea de apel ............................................... 1244 

462.1. Aspecte teoretice privind cererea formulată de executorul 
judecătoresc privind înregistrarea unor modificări în registrul special ţinut 
la curtea de apel ..................................................................................................... 1244 
462.2. Model orientativ de cerere formulată de executorul judecătoresc 
privind înregistrarea unor modificări în registrul special ţinut la curtea de 
apel .......................................................................................................................... 1245 

 
 


