Nr. înregistrare ____________________

Dosar executare nr. ________________
CĂTRE:
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI
COŞOREANU & ASOCIAŢII

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subscrisa/Subsemnatul(a),
sediul/domiciliul

în

__________________________________________________,

cu

_____________________________________________________________,

CUI/CNP ______________________________, nr. de ordine în registrul comerţului ________________,
cont

IBAN

__________________________________,

deschis

la

_________________________,

reprezentat(ă) de _____________________________________, în calitate de ____________________,
conform ___________________________, cu sediul ales în _________________________________,
nr. tel. ______________, nr. fax _________________, adresa e-mail ___________________________,
vă înaintăm următoarea
CERERE DE EXECUTARE SILITĂ
a dispoziţiilor titlului executoriu ___________________________________________________________
în contradictoriu cu debitorul/debitorii: ____________________________________, cu sediul/domiciliul
în ________________________________________________, CUI/CNP _______________________,
nr. de ordine în Registrul Comerţului ______________________, prin care solicit îndeplinirea obligaţiei
de _________________________________________________________________________________.
Deoarece creanţa împotriva debitorului este certă, lichidă si exigibilă şi faţă de împrejurarea că
acesta refuză să execute de bunăvoie obligaţia ce-i incumbă potrivit titlului executoriu mai sus menţionat,
vă solicit executarea silită a debitorului prin toate modalitățile admise de lege, raportat la natura obligației
stabilite prin titlul executoriu.
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Solicit în mod expres, dar nu limitativ, urmărirea următoarelor bunuri aflate în patrimoniul debitorului
meu:________________________________________________________________________________
De asemenea, solicit 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 Cod 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 Cod procedură civilă la nr.
fax/adresa e-mail mai sus mentionate.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 664 şi 670 Cod procedură civilă.
Anexăm prezentei:
- titlul executoriu în original / în copie legalizată ______________________________________________
- împuternicire avocaţială/ procură autentificată/ imputernicire nr. ________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- dovada achitarii taxei judiciare de timbru în valoare de _____ lei.

Data:

Semnatură
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