
Cuprins

Capitolul I. Condiţiile procedurale de solicitare a 
încuviinţării executării silite ______________________ 1

1. Lipsa de la dosarul instanţei a cererii de executare  
silită formulate de creditor. Efecte asupra procedurii  
de încuviinţare _________________________________ 1

2. Executare încuviinţată anterior. Lipsa de interes a  
cererii subsecvente de încuviinţare _________________ 3

3. Titlu executoriu care cuprinde două obligaţii 
distincte. Deschiderea unor proceduri execuţionale 
separate. Încuviinţarea separată a iecărei proceduri ____ 6

4. Sucursală a unei societăţi comerciale, creditor în  
cadrul executării silite. Lipsa capacităţii procesuale  
de exerciţiu ___________________________________ 8

5. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant cu privire 
la persoana care formulează cererea de executare 
silită. Efecte ___________________________________ 9

6. Lipsa menţionării actelor de executare din cuprinsul 
mandatului dat altei persoane de către creditor.  
Efecte _______________________________________ 11

7. Bilet la ordin. Creditor giratar. Lipsa calităţii  
procesuale active ______________________________ 12

8. Instanţă de executare. Necompetenţă teritorială ______ 13

9. Apel împotriva încheierii de respingere a cererii de 
încuviinţare a executării silite. Cereri noi invocate  
în apel ______________________________________ 14

10. Proces-verbal de cheltuieli de executare emis  
într-un dosar anterior. Necondiţionarea efectului 
executoriu al actului de aducerea de probe  
suplimentare _________________________________ 16

Capitolul al II-lea. Necompetenţa executorului  
judecătoresc __________________________________ 18

11. Neindicarea bunurilor asupra cărora se va efectua 
urmărirea silită mobiliară. Debitor cu sediul în raza  
altei curţi de apel. Necompetenţa teritorială a  
executorului  _________________________________ 18



VIII    	 Încuviinţarea	executării	silite	în	noul	Cod	de	procedură	civilă

12. Lipsa elementelor pentru stabilirea competenţei 
executorului judecătoresc şi a instanţei de executare __ 21

13. Poprire efectuată la un terţ, sucursală a unei societăţi 
bancare cu sediul în raza altei curţi de apel.  
Competenţa alternativă a executorului. Efecte _______ 23

14. Cazuri de competenţă alternativă prevăzute de art. 781 
NCPC. Lipsa personalităţii juridice a sucursalei  
societăţii debitoare. Efecte ______________________ 25

15. Încuviinţarea urmăririi silite imobiliare. Determinarea 
competenţei executorului judecătoresc şi, implicit, a 
instanţei de executare. Norme speciale _____________ 29

16. Creanţă iscală. Natura juridică a cererii de  
încuviinţare a executării. Executor competent.  
Instanţa de executare competentă _________________ 32

Capitolul al III-lea. Lipsa unui titlu executoriu ________ 34
17. Certiicate de grefă. Lipsa caracterului de titlu 

executoriu. Depunerea titlului în calea de atac a  
apelului _____________________________________ 34

18. Hotărâre de stabilire a daunelor cominatorii. Lipsa 
titlului. Hotărâre separată pentru stabilirea daunelor 
compensatorii. Cheltuieli de judecată ______________ 36

19. Aprecierea caracterului de titlu executoriu al hotărârii 
judecătoreşti. Legea aplicabilă  ___________________ 40

20. Aprecierea caracterului de titlu executoriu al hotărârii 
judecătoreşti. Stabilirea caracterului irevocabil al  
hotărârii _____________________________________ 44

21. Hotărâre judecătorească parţial executată.  
Angajament de plată ulterior. Termen de graţie.  
Efecte _______________________________________ 46

22. Decizie de imputare. Legea funcţionarilor publici.  
Lipsa titlului executoriu ________________________ 49

23. Ordonanţă de plată. Hotărâre deinitivă. Caracterul 
executoriu ___________________________________ 53

24. Dispoziţie de acordare a despăgubirilor. Lipsa unei 
dispoziţii judiciare privind plata. Lipsa titlului  
executoriu ___________________________________ 54

25. Declaraţie de recunoaştere a datoriei. Înscris  
autentiicat de notarul public _____________________ 56



Cuprins	 IX

26. Contract de închiriere. Termen expirat. Obligaţia de 
plată a chiriei. Angajament de plată ulterior, semnat de 
reprezentantul debitoarei. Efecte __________________ 58

27. Creanţă cedată prin act autentic. Lipsa titlului  
executoriu pentru creanţa iniţială. Efecte ___________ 61

28. Contractul de închiriere a locuinţei. Condiţii pentru 
evacuare _____________________________________ 64

29. Contract de închiriere. Înregistrarea tardivă a  
acestuia la organele iscale. Efecte ________________ 66

30. Contract de împrumut de consumaţie în forma  
înscrisului sub semnătură privată. Convenţie ulterioară  
în forma înscrisului atestat de avocat. Caracterul  
de titlu executoriu _____________________________ 68

31. Convenţie sub semnătură privată. Act atestat de 
avocat. Data certă _____________________________ 70

32. Convenţie autentiicată în alt stat. Titlul executoriu 
european. Condiţii _____________________________ 75

33. Contract de vânzare-cumpărare a unor echipamente 
medicale. Clauza privind privilegiul vânzătorului.  
Pact comisoriu de gradul IV. Interpretare şi efecte ____ 77

34. Contract de vânzare-cumpărare cu privire la un 
imobil. Neexecutarea obligaţiei de transmitere a  
posesiei bunului. Evacuare. Lipsa titlului executoriu __ 82

35. Contract de vânzare-cumpărare cu garanţie 
reală mobiliară. Condiţii cu privire la titlul 
executoriu. Aplicarea legii civile în timp ___________ 83

36. Cesiune de creanţă. Înscriere la Arhiva Electronică  
de Garanţii Reale Mobiliare. Efecte. Lipsa titlului 
executoriu ___________________________________ 86

37. Contract de factoring. Deiniţie legală şi caliicare 
juridică. Lipsa titlului executoriu _________________ 87

38. Contract de asigurare împotriva riscului de neplată a 
ratelor de credit. Subrogaţie legală. Efecte __________ 90

Capitolul al IV-lea. Neîndeplinirea condiţiilor de  
formă de către titlul executoriu __________________ 93

39. Hotărâre judecătorească pentru stabilirea calităţii 
de persoană îndreptăţită conform dispoziţiilor Legii 
nr. 10/2001. Lipsa dispoziţiilor care să ie puse în 
executare  ____________________________________ 93



X					 Încuviinţarea	executării	silite	în	noul	Cod	de	procedură	civilă

40. Hotărâre emisă în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii 
nr. 290/2003. Lipsa caracterului de titlu executoriu ___ 95

41. Hotărâre de despăgubire în temeiul Legii nr. 290/2003. 
Ne exigibilitatea creanţei. Lege specială care  
eşa lonează plata despăgubirilor ___________________ 95

42. Hotărâre privind stabilirea despăgubirilor potrivit  
Legii nr. 290/2003. Caracter de titlu executoriu ______ 98

43. Înscris sub semnătură privată. Valoarea probatorie a 
actului autentic şi a duplicatului _________________ 101

44. Contract constatat prin înscris sub semnătură privată. 
Garanţie ipotecară. Condiţii de formă.  
Accesoriali tate _______________________________ 104

45. Contract de garanţie reală mobiliară. Convenţie  
între profesionişti privind vânzarea-cumpărarea de 
mărfuri. Caracterul accesoriu al garanţiei __________ 106

46. Contract de închiriere spaţiu comercial. Lipsa  
înscrierii în evidenţele organelor iscale. Cerere  
pentru executarea silită şi cu privire la penalităţi ____ 113

47. Contract de arendă. Condiţii pentru existenţa  
titlului executoriu ____________________________ 115

48. Bilet la ordin. Cerinţa învestirii cu formulă 
executorie. Lege specială ______________________ 117

49. Bilet la ordin. Lipsa menţiunii numelui în clar al 
avalistului. Efecte ____________________________ 119

50. Bilet la ordin. Lipsa numelui avalistului în clar.  
Specimen de semnătură. Efecte __________________ 121

51. Bilet la ordin. Motivul refuzului la plată. Efecte _____ 123

52. Scrisoare de garanţie bancară. Conţinutul obligaţiei 
principale. Condiţii pentru executarea obligaţiei 
emitentului scrisorii ___________________________ 125

Capitolul al V-lea. Lipsa caracterului cert, lichid  
şi exigibil al creanţei __________________________ 130

53. Tranzacţie consinţită de către instanţă. Neexecutare 
culpabilă. Lipsa din hotărârea judecătorească a 
elementelor necesare pentru stabilirea caracterului lichid 
al creanţei. Modul de stabilire a creanţei în noul Cod de 
procedură civilă ______________________________ 130



Cuprins	 XI

54. Lipsa sumei sau a criteriilor de determinare a  
crean ţei din titlu. Hotărâre judecătorească. Alte  
înscrisuri doveditoare _________________________ 135

55. Hotărâre judecătorească. Lipsa reproducerii în titlul 
executoriu a clauzelor contractuale aplicabile.  
Limitele învestirii instanţei de executare___________ 136

56. Hotărâre de expedient. Termen. Exigibilitatea  
creanţei ____________________________________ 139

57. Termen convenţional stabilit pentru executarea  
obligaţiei de a face. Dovada. Efecte ______________ 141

58. Contract de mandat. Reabilitare termică a blocurilor  
cu locuinţe. Exigibilitate determinată de lege _______ 143

59. Contract de vânzare-cumpărare cu termen de plată a 
preţului. Creanţă exigibilă ______________________ 145

60. Contract de arendă. Caracterul determinabil  
al creanţei __________________________________ 147

61. Contract de asistenţă judiciară. Creanţă  
condiţională. Lipsa caracterului lichid ____________ 150

62. Contract de împrumut. Clauză penală contrară 
legii. Efecte _________________________________ 152

63. Antecontract de vânzare-cumpărare. Angajament  
de plată. Caracterul cert al creanţei _______________ 155

64. Antecontract de vânzare-cumpărare. Rezoluţiune  
prin acordul părţilor. Act autentic ________________ 156

65. Bilet la ordin. Prezentare înainte de scadenţă.  
Efecte ______________________________________ 160

Capitolul al VI-lea. Dispoziţii care nu se pot aduce  
la îndeplinire prin executare silită _______________ 163

66. Hotărâre de rectiicare a unor titluri de proprietate  
privind terenuri. Caracterul de titlu executoriu al  
hotărârii judecătoreşti. Modalitatea de aducere la 
îndeplinire a obligaţiei de „a face” _______________ 163

67. Hotărâre de operare a unor menţiuni în evidenţele 
Serviciului public comunitar regim permise de  
conducere şi înmatriculare. Obligaţiile statului în  
calitate de debitor ____________________________ 167

68. Hotărâre judecătorească prin care se stabilesc limite  
de proprietate ale unor terenuri învecinate. Lipsa  
unei obligaţii concrete faţă de pârât ______________ 171



XII					 Încuviinţarea	executării	silite	în	noul	Cod	de	procedură	civilă

69. Sentinţă civilă parţial modiicată prin decizie 
civilă. Obligaţie prevăzută exclusiv în cuprinsul 
sentinţei. Interpretarea titlului executoriu __________ 174

70. Hotărâre de obligare la daune cominatorii. Titlu 
nesusceptibil de aducere la îndeplinire prin  
executare silită _______________________________ 176

Capitolul al VII-lea. Alte impedimente  
la executare __________________________________ 181

71. Act de adjudecare. Suspendarea executării silite  
în dosarul din care provine actul de adjudecare.  
Efecte asupra încuviinţării predării silite a bunului___ 181

72. Decizie de despăgubire emisă în temeiul Legii 
nr. 247/2005. Procedură de executare _____________ 182

73. Urmărire silită imobiliară. Imobil alat în  
coproprietate devălmaşă. Impediment la executare __ 184

74. Contract de vânzare-cumpărare a unui teren.  
Executare silită cu privire la delimitarea terenului 
predat. Imposibilitatea de a proceda la executarea  
silită _______________________________________ 188

75. Debitor alat în procedura reorganizării. Închiderea 
procedurii de reorganizare anterior pronunţării asupra 
cererii de încuviinţare a executării silite. Efecte _____ 190

76. Hotărâre irevocabilă. Decesul debitorului.  
Transmi siunea moştenirii. Efecte ________________ 193

77. Debitor decedat. Lipsa dovezii calităţii de 
moştenitor. Efecte ____________________________ 194

78. Deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitor.  
Efecte ______________________________________ 196

79. Hotărâre judecătorească executorie. Suspendarea 
provizorie a executării silite, anterior pronunţării  
instanţei de executare asupra încuviinţării executării 
silite. Efecte _________________________________ 198

80. Hotărâre judecătorească executorie. Suspendarea 
provizorie a executării silite. Măsuri pe care  
executorul le poate dispune _____________________ 199

81. Lipsa încheierii executorului de deschidere a  
executării silite. Posibilitatea de complinire a 
lipsurilor. Căi procedurale posibile _______________ 201



Cuprins	 XIII

82. Predare silită a bunului mobil, obiect al contractului  
de leasing. Posibilitatea încuviinţării executării chiar  
şi în cazul unei proceduri a insolvenţei deschise  
faţă de debitor _______________________________ 203

83. Hotărâre emisă în litigiu de muncă. Angajaţi  
reprezentaţi de sindicat. Calitatea de creditor _______ 204

84. Drepturi salariale restante în sectorul bugetar.  
Executarea în condiţiile existenţei O.U.G. 
nr. 71/2009. Aplicarea jurisprudenţei C.E.D.O.  
relevante ___________________________________ 206

85. Hotărâre judecătorească privind obligaţia de  
întreţinere a copilului minor. Schimbarea locului  
de muncă al debitorului. Măsuri de executare  
dispuse din oiciu de instanţa de executare.  
Posibilitatea formulării unei noi cereri de  
încuviinţare _________________________________ 211

86. Sentinţă de obligare a asociaţilor la suportarea  
pasivului societăţii. Calitatea de creditor __________ 215

87. Hotărâre judecătorească privind răspunderea  
personală a asociatului pentru datoriile 
societăţii. Procedura de executare. Probe necesare 
încuviinţării executării silite ____________________ 216

88. Creanţă mai mică de 10.000 lei. Imposibilitatea  
urmăririi silite imobiliare. Condiţiile prevăzute de  
art. 812 alin. (5) NCPC ________________________ 219

Index __________________________________________ 223


