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CĂTRE: 

      SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI  JUDECĂTOREŞTI 

       DOBRA, COŞOREANU & ASOCIATII 

 

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC, 

 

Subscrisa, ______________________________________________________________, cu sediul in 

_________________________________________________________________________________ 

nr. de ordine in registrul comertului ________________________ CUI: _______________________,/ 

Subsemnatul, _____________________________________________________________________, 

CNP: ________________, cu domiciliul in ______________________________________________, 

cont IBAN _________________________________________, deschis la _____________________, 

reprezentat(ă) de ___________________________________ în calitate de ___________________, 

conform _____________________________, vă înaintăm  următoarea  

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ 

a dispozitiilor titlului executoriu ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 în contradictoriu cu debitorul: _________________________________________________________  

cu sediul in _______________________________________________________________________ 

nr. de ordine in registrul comertului __________________________, CUI: ____________________,/  

CNP: _______________, cu domiciliul in _______________________________________________, 

_________________________________________________________________________________   

prin care acesta a fost obligat la: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Deoarece creanţa împotriva debitorului este certă, lichidă si exigibilă şi faţă de împrejurarea că 

acesta refuză să execute de bunavoie obligaţia ce-i incumbă potrivit titlului executoriu mai sus 

menţionat, vă solicit executarea silită a debitorului prin toate modalitaţile admise de lege, inclusiv 
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asupra imobilului ___________________, situat în ________________________________________, 

___________________________________________________, înscris în Catrea Funciară a localitaţii 

____________ cu nr. __________, având nr. cadastral _____________, până la concurenţa sumei de 

______________________, precum şi recuperarea tuturor cheltuielilor ocazionate de executarea silită. 

 În cazul vânzarii silite a bunurilor imobile din patrimoniul debitorului, dacă acestea nu vor putea 

fi vândute până la al doilea termen, inclusiv, vă solicităm să acordaţi un nou termen pentru vânzarea la 

licitaţie, conform art. 846 alin. 9 rep. din Codul Procedură Civilă, care să înceapă de la preţul de 50% 

din preţul de pornire al primei licitaţii. 

 Vă solicităm comunicarea actelor de executare conform art. 154 alin. 6 din Codul de Procedură 

Civilă prin fax la nr. ______________ sau prin postă electronică la adresa ______________________. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 622, 663 si 669 Cod de Procedură Civilă. 

 Anexăm prezentei:   

- titlul executoriu în original / în copie legalizată ____________________________________________ 

- împuternicire avocaţială/ procură autentificată/ imputernicire nr. ___________/____________ 

- _______________________________________________________________________________ 

- taxa timbru in valoare de  _____lei 

- timbru judiciar in valoare de_____lei 

 

Data                                                                                                         Semnatură, 


