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CARTEA a V-a     Despre executarea silită 
 
    TITLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    CAPITOLUL I 
    Scopul şi obiectul executării silite 
 
    ART. 622 
    Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu 
    (1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu 
executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. 
    (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta 
se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea 
organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege 
specială nu se prevede altfel. 
    (3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, 
simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul 
executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate 
potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare. 
    (4) Executarea unor obligaţii de a face, precum înscrierea sau radierea 
unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizaţii, 
eliberarea unui certificat sau predarea unui înscris şi altele asemenea, se 
poate obţine la simpla cerere a persoanei îndreptăţite, făcută în temeiul 
unui titlu executoriu, fără a fi necesară intervenţia executorului 
judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune altfel. În caz de neconformare a 
debitorului, creditorul poate recurge la executarea silită în condiţiile 
prezentului cod. 
    (5) Vânzarea de către creditor a bunurilor mobile ipotecate în condiţiile 
art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviinţarea instanţei, fără intervenţia 
executorului judecătoresc. 
    ART. 623 
    Organul de executare 
    Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca 
obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii 
Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se 
realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi 
speciale se dispune altfel. 
    ART. 624 
    Modalităţi de executare 



    Executarea silită se efectuează prin: 
    1. urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând 
terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, 
în scopul îndestulării creditorilor; 
    2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce 
sunt deţinute fără drept de debitor; 
    3. alte măsuri prevăzute de lege. 
    ART. 625 
    Legalitatea executării silite 
    (1) Executarea silită se face cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor 
părţilor şi ale altor persoane interesate. 
    (2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane 
sau organe decât cele prevăzute la art. 623. 
    ART. 626 
    Rolul statului în executarea silită 
    Statul este obligat să asigure, prin agenţii săi, executarea în mod prompt 
şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, iar, în caz de 
refuz, cei vătămaţi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit. 
    ART. 627 
    Rolul activ al executorului judecătoresc 
    (1) În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă 
rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea 
integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu 
respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane 
interesate. 
    (2) Dacă socoteşte că este în interesul executării, executorul judecătoresc 
îi va cere debitorului, în condiţiile legii, lămuriri în scris în legătură cu 
veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe 
cote-părţi sau în devălmăşie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu 
arătarea locului unde se află acestea, precum şi pentru a-l determina să 
execute de bunăvoie obligaţia sa, arătându-i consecinţele la care s-ar expune 
în cazul continuării executării silite. În toate cazurile, debitorul va fi 
informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare. 
    (3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da 
lămuririle necesare, precum şi darea cu rea-credinţă de informaţii 
incomplete atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, 
precum şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 188 alin. (2). 
    ART. 628 
    Obligaţiile susceptibile de executare silită 
    (1) Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei 
sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei 
construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, 
stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri 
stabilite prin titlul executoriu. 



    (2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, 
penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi 
calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. 
    (3) Dacă prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau 
alte asemenea sume care să poată fi stabilite potrivit alin. (2), executorul 
judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei 
principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei. În cazul în care titlul 
executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va 
proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, 
calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, 
în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit 
exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre 
aceste titluri. 
    (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea 
executorului judecătoresc este titlu executoriu. 
    ART. 629 
    Veniturile şi bunurile supuse executării 
    (1) Veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, 
potrivit legii, sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea 
drepturilor creditorilor. 
    (2) Bunurile supuse unui regim special de circulaţie pot fi urmărite numai 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 
    ART. 630 
    Înţelegeri privind efectuarea executării 
    În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului 
judecătoresc, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, 
în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale 
debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună 
învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege. 
    ART. 631 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Executarea silită poate fi pornită împotriva oricărei persoane fizice sau 
persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu excepţia acelora 
care beneficiază, în condiţiile legii, de imunitate de executare. 
    (2) Dispoziţiile prezentei cărţi constituie dreptul comun în materie de 
executare silită, indiferent de izvorul sau de natura obligaţiilor cuprinse în 
titlul executoriu ori de calitatea juridică a părţilor. 
 
    CAPITOLUL II 
    Titlul executoriu 
 
    ART. 632 
    Temeiul executării silite 
    (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu 
executoriu. 



    (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, 
precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în 
executare. 
    ART. 633 
    Hotărârile executorii 
    Sunt hotărâri executorii: 
    1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; 
    2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în 
legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 
459 alin. (2). 
    ART. 634 
    Hotărârile definitive 
    (1) Sunt hotărâri definitive: 
    1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului; 
    2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu 
recurs; 
    3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel; 
    4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate 
cu recurs; 
    5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul 
pricinii; 
    6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs. 
    (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării 
termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, după caz, la data 
pronunţării. 
    ART. 635 
    Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale 
    Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu 
acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei 
judecătoreşti competente. 
    ART. 636 
    Titlurile executorii europene 
    Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene 
nu cere recunoaşterea prealabilă în statul membru în care se va face 
executarea sunt executorii de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă. 
    ART. 637 
    Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti 
    (1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlu 
executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi 
atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, 
creditorul va fi ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe debitor în drepturile 
sale, în tot sau în parte, după caz. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul punerii în 
executare a unei hotărâri arbitrale. 



    ART. 638 
    Alte titluri executorii 
    (1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: 
    1. încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti 
care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 
    2. înscrisurile autentice; 
    3. titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere 
executorie. 
    (2) Suspendarea executării titlurilor prevăzute la alin. (1) pct. 2 şi 3 poate 
fi cerută şi în cadrul acţiunii de fond având ca obiect desfiinţarea lor. 
Dispoziţiile art. 718 se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 639 
    Înscrisurile autentice notariale 
    (1) Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul 
executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul 
din arhiva notarului public. 
    (2) În cazul anulării de către instanţa de judecată a înscrisului autentificat 
de notarul public, răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată 
numai pentru încălcarea de către acesta cu vinovăţie a obligaţiilor sale 
profesionale, urmate de cauzarea unui prejudiciu, stabilite prin hotărâre 
judecătorească definitivă. 
    ART. 640 
    Titlurile de credit 
    Cambia, biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie 
titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială. 
    ART. 641 
    Refuzul eliberării titlului executoriu 
    Dacă se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte organe 
competente potrivit legii şi dacă legea specială nu prevede altfel, creditorul 
poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află organul 
care trebuia să emită titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data când 
a luat cunoştinţă de refuz. 
    ART. 642 
    Desfiinţarea titlului executoriu 
    Dacă s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate 
în baza acestuia sunt desfiinţate de drept, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la întoarcerea 
executării. 
 
    CAPITOLUL III 
    Participanţii la executarea silită 
 
    ART. 643 
    Enumerare 
    (1) Participanţii la executarea silită sunt: 



    1. părţile; 
    2. terţii garanţi; 
    3. creditorii intervenienţi; 
    4. instanţa de executare; 
    5. executorul judecătoresc; 
    6. Ministerul Public; 
    7. agenţii forţei publice; 
    8. martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi participanţi, în condiţiile 
anume prevăzute de lege. 
    (2) Dispoziţiile art. 41 şi următoarele se aplică în mod corespunzător şi 
participanţilor la executarea silită prevăzuţi la alin. (1) pct. 4 - 8. 
    ART. 644 
    Părţile 
    (1) Sunt părţi în procedura de executare silită creditorul şi debitorul. 
    (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în 
cursul executării silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare 
îndeplinite până la data transmiterii calităţii procesuale produc efecte, în 
condiţiile legii, faţă de succesorii în drepturi ai creditorului sau ai debitorului, 
după caz. 
    ART. 645 
    Drepturile părţilor 
    (1) Creditorul şi debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin 
reprezentanţii lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia 
cunoştinţă de actele dosarului de executare şi să obţină adeverinţe şi copii 
de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala 
părţii interesate, iar atunci când se consideră vătămaţi în drepturile ori 
interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea 
silită însăşi, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege. Acest drept îl au şi 
alte persoane care justifică un interes ocrotit de lege. 
    (2) La cererea debitorului, executorul judecătoresc va aplica, în condiţiile 
legii, compensaţia legală dintre creanţa prevăzută în titlul a cărui executare 
s-a cerut împotriva sa şi creanţa pe care el o opune pe baza unui alt titlu 
executoriu. 
    ART. 646 
    Obligaţiile părţilor 
    (1) Creditorul este obligat să acorde executorului judecătoresc, la cererea 
acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în bune condiţii, a 
executării silite, punându-i la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop. 
El este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de 
executare, potrivit dispoziţiilor luate de executor. 
    (2) Debitorul este obligat, sub sancţiunile prevăzute la art. 188 alin. (2), 
să declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile şi imobile, 
inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, 
cu arătarea locului în care acestea se află, precum şi toate veniturile sale, 
curente sau periodice. 



    (3) Debitorul ale cărui bunuri au fost deja sechestrate este ţinut să aducă 
la cunoştinţa executorului care sechestrează aceleaşi bunuri existenţa 
sechestrului anterior şi identitatea organului de executare care l-a aplicat, 
predând executorului o copie a procesului-verbal de sechestru. 
    ART. 647 
    Terţii garanţi 
    (1) Creditorul, în condiţiile legii, poate urmări, în limita creanţei şi a 
accesoriilor acesteia, concomitent sau, după caz, separat, şi bunurile terţilor 
care au garantat plata datoriilor debitorului. În acest caz, dispoziţiile 
privitoare la drepturile şi obligaţiile debitorului se aplică în mod 
corespunzător şi terţilor garanţi, în afară de cazul în care prin lege se 
dispune altfel. 
    (2) Când se urmăreşte numai terţul fidejusor ori garant ipotecar, toate 
actele de executare vor fi comunicate în acelaşi timp şi debitorului principal, 
care va fi introdus din oficiu în procedura de urmărire silită. 
    ART. 648 
    Creditorii intervenienţi 
    Orice creditor al debitorului poate, în condiţiile art. 689 şi următoarele, 
să intervină în procedura de executare silită aflată în curs până la data fixării 
de către executorul judecătoresc a termenului pentru valorificarea bunurilor 
urmăribile, iar după depunerea sau consemnarea sumelor realizate din 
urmărire, poate să participe la distribuirea acestor sume, potrivit 
dispoziţiilor art. 863 şi următoarele. 
    ART. 649 
    Terţii 
    Orice terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate 
solicita desfiinţarea acestuia sau, după caz, încetarea executării silite înseşi, 
numai pe calea contestaţiei la executare, dacă prin lege nu se dispune altfel. 
    ART. 650 
    Instanţa de executare 
    (1) Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află 
biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în 
care legea dispune altfel. 
    (2) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a 
executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente 
apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe sau organe. 
    (3) Hotărârile pronunţate de instanţa de executare sunt executorii şi pot fi 
atacate numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege 
nu se dispune altfel. 
    ART. 651 
    Executorul judecătoresc 
    (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte 
titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din 
circumscripţia curţii de apel, după cum urmează: 



    a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor 
prinse de rădăcini şi al executării silite directe imobiliare, executorul 
judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul; 
    b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe 
mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se 
află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului; 
    c) în cazul executării silite a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu 
face, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde urmează 
să se facă executarea. 
    (2) Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în 
circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii 
judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent 
să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în 
raza celorlalte curţi de apel. 
    (3) Dacă bunul mobil care face obiectul urmăririi silite ori al executării 
silite directe a fost mutat în timpul procedurii de executare, competent 
teritorial este executorul judecătoresc care a început procedura de 
executare. 
    (4) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol atrage nulitatea 
necondiţionată a actelor de procedură efectuate. 
    ART. 652 
    Recuzarea şi înlocuirea executorului judecătoresc 
    (1) Executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi numai în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute la art. 42 şi următoarele. 
    (2) Cererea de recuzare nu suspendă de drept executarea. Cu toate 
acestea, instanţa de executare poate dispune, motivat, suspendarea 
executării până la soluţionarea cererii de recuzare, prin încheiere care nu 
este supusă niciunei căi de atac. Pentru a se dispune suspendarea, cel care o 
solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune în cuantum de 1.000 lei. În 
cazul în care valoarea creanţei prevăzute în titlul executoriu nu depăşeşte 
1.000 lei, cauţiunea va fi de 10% din valoarea creanţei. 
    (3) În caz de admitere a cererii de recuzare, încheierea va arăta în ce 
măsură actele îndeplinite de executorul judecătoresc urmează să fie 
păstrate. 
    (4) La cererea creditorului, instanţa care a încuviinţat executarea silită 
poate dispune, pentru motive temeinice, înlocuirea executorului 
judecătoresc cu alt executor judecătoresc indicat de către creditor şi 
continuarea executării silite de către noul executor judecătoresc. 
Dispoziţiile art. 653 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 653 
    Competenţa. Conexarea executărilor 
    (1) Când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări 
silite de către executori judecătoreşti diferiţi, instanţa de executare în 
circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei 
interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se 
facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit 



actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelaşi 
stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi 
executarea. 
    (2) În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanţa, prin 
încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până 
în momentul conexării. Totodată, instanţa va dispune trimiterea dosarelor 
conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1). 
    (3) După conexare, procedura de executare va continua de la actul de 
urmărire cel mai înaintat. 
    (4) Desistarea, după conexare, a oricăruia dintre creditorii urmăritori nu 
va putea să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel 
mai înaintat. 
    (5) În cazul executărilor silite aflate pe rolul aceluiaşi executor, 
conexarea se va dispune de executor, prin încheiere dată cu citarea părţilor, 
dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. 
    ART. 654 
    Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor 
    Dispoziţiile art. 653 rămân aplicabile şi atunci când, privitor la aceleaşi 
bunuri, se efectuează mai multe executări, unele pornite de executorul 
judecătoresc, la cererea unui creditor, iar altele direct de către alţi creditori, 
în cazurile anume prevăzute de lege. În astfel de cazuri, toate actele de 
executare vor fi efectuate de către executorul judecătoresc competent în 
favoarea căruia s-a dispus conexarea, potrivit regulilor prevăzute de 
prezentul cod, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. 
    ART. 655 
    Actele executorului judecătoresc 
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor sale legate de punerea în 
executare a titlurilor executorii, executorul judecătoresc va întocmi 
încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură cu formele şi în 
termenele prevăzute de lege. 
    (2) Erorile materiale săvârşite cu prilejul întocmirii actelor arătate la alin. 
(1) se pot îndrepta, din oficiu sau la cerere, cu respectarea dispoziţiilor 
legale prevăzute pentru întocmirea lor. 
    ART. 656 
    Încheierile executorului judecătoresc 
    (1) Amânarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau 
distribuirea sumelor obţinute din executare, precum şi alte măsuri anume 
prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere, care 
trebuie să cuprindă: 
    a) denumirea şi sediul organului de executare; 
    b) data şi locul întocmirii încheierii şi numărul dosarului de executare; 
    c) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează procedura de 
executare; 
    d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi 
ale debitorului; 
    e) procedura de executare care face obiectul încheierii; 



    f) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea; 
    g) motivele în fapt şi în drept care au determinat darea încheierii; 
    h) dispoziţia luată de executor; 
    i) calea şi termenul de atac al încheierii; 
    j) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc. 
    (2) Menţiunile de la alin. (1) lit. a) - h) şi j) sunt prevăzute sub sancţiunea 
nulităţii. 
    (3) Dacă prin lege nu se dispune altfel, încheierile se dau fără citarea 
părţilor, se comunică acestora, sunt executorii de drept şi pot fi atacate 
numai cu contestaţie la executare. 
    ART. 657 
    Ministerul Public 
    Ministerul Public sprijină, în condiţiile legii, executarea hotărârilor 
judecătoreşti şi a altor titluri executorii. În cazurile anume prevăzute de 
lege, Ministerul Public poate să ceară punerea în executare a hotărârilor 
judecătoreşti şi a altor titluri executorii. 
    ART. 658 
    Agenţii forţei publice 
    (1) În cazurile prevăzute de lege, precum şi când executorul judecătoresc 
consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei 
publice, după caz, sunt obligaţi să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a 
tuturor actelor de executare silită, fără a condiţiona îndeplinirea acestei 
obligaţii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte 
contraprestaţii. 
    (2) În acest scop, executorul se va adresa autorităţii competente pentru a 
asigura concursul forţei publice, care va trebui să ia măsuri de urgenţă 
pentru a se evita tergiversarea sau împiedicarea executării. 
    (3) Agenţii forţei publice nu pot refuza să sprijine activitatea de executare 
silită sub motiv că există impedimente, de orice natură, la executare, 
singurul răspunzător pentru nesocotirea acestora fiind executorul 
judecătoresc, în condiţiile legii. 
    (4) În caz de refuz, dispoziţiile art. 188 alin. (2) şi ale art. 189 - 191 sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 
    ART. 659 
    Îndatorirea terţilor de a da informaţii 
    (1) La cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani 
debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit 
legii, au datoria să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru 
efectuarea executării. Ei sunt ţinuţi să declare întinderea obligaţiilor lor faţă 
de debitorul urmărit, eventuale modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre 
anterioare, cesiuni de creanţă, subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, 
precum şi orice alte acte sau fapte de natură să modifice conţinutul ori 
părţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut. La 
cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, instanţa de 
executare poate lua măsurile prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la 
art. 189. 



    (2) De asemenea, la cererea executorului judecătoresc, instituţiile publice, 
instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate să 
îi comunice, de îndată, în scris, datele şi informaţiile apreciate de 
executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite, chiar 
dacă prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt 
obligate să comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi informaţiile pe care le 
administrează potrivit legii. La cererea executorului judecătoresc sau a 
părţii interesate, instanţa de executare poate lua măsurile prevăzute la art. 
187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 189. 
    (3) Dacă cei sesizaţi nu dispun de informaţiile solicitate sau, după caz, 
refuză să le dea, Ministerul Public va întreprinde, la cererea executorului 
judecătoresc, diligenţele necesare pentru aflarea informaţiilor cerute, în 
special pentru identificarea entităţilor publice sau private la care debitorul 
are deschise conturi sau depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, 
este acţionar ori asociat sau, după caz, deţine titluri de stat, bonuri de 
tezaur şi alte titluri de valoare susceptibile de urmărire silită. 
    (4) Executorul judecătoresc este obligat să asigure secretul informaţiilor 
primite, dacă legea nu prevede altfel. Aceste informaţii nu pot fi utilizate 
decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisă cu desăvârşire, sub 
sancţiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terţe persoane sau 
utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale. 
    (5) În vederea obţinerii informaţiilor necesare executării, executorul 
judecătoresc are acces liber la cartea funciară, la registrul comerţului şi la 
alte registre publice care conţin date despre bunurile debitorului 
susceptibile de urmărire silită. Totodată, executorul judecătoresc poate 
solicita instanţei de executare datele şi informaţiile la care se referă art. 
154 alin. (8). 
    ART. 660 
    Martorii asistenţi 
    (1) În cazurile şi în condiţiile anume prevăzute de lege, prezenţa 
martorilor asistenţi este obligatorie la pătrunderea într-o locuinţă, în localuri, 
depozite sau alte încăperi, în vederea sechestrării şi ridicării bunurilor 
debitorului. 
    (2) La aprecierea executorului judecătoresc sau la cererea părţilor, 
martorii asistenţi pot fi invitaţi şi în alte cazuri. 
    (3) Pot fi martori asistenţi persoanele cu capacitate de exerciţiu deplină 
care nu sunt interesate de săvârşirea actelor de executare şi care nu se află 
cu participanţii la procedura de executare în legătură de rudenie până la 
gradul al patrulea inclusiv sau de afinitate până la gradul al doilea ori de 
subordonare. 
    (4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, numărul martorilor asistenţi 
trebuie să fie de cel puţin 2. 
    ART. 661 
    Drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi 
    (1) Martorul asistent, prin semnarea procesului-verbal, atestă faptele la 
care a asistat. 



    (2) El este îndreptăţit să ceară informaţii despre actele de executare la 
care este invitat şi să facă observaţii în legătură cu îndeplinirea lor. 
Observaţiile martorului asistent, când este cazul, vor fi consemnate de către 
executorul judecătoresc în proces-verbal. 
    (3) Înainte de a începe efectuarea actelor de executare la care urmează 
să participe, executorul judecătoresc va explica martorilor asistenţi 
drepturile şi îndatoririle lor. 
    (4) Pentru serviciul prestat, martorul asistent are dreptul la sumele 
prevăzute la art. 326, care se aplică în mod corespunzător. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Efectuarea executării silite 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Sesizarea organului de executare 
 
    ART. 662 
    Creanţa certă, lichidă şi exigibilă 
    (1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, 
lichidă şi exigibilă. 
    (2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi 
titlul executoriu. 
    (3) Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când 
titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui. 
    (4) Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la 
scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. 
    (5) Creanţele cu termen şi cele condiţionale nu pot fi puse în executare, 
însă ele pot participa, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din 
urmărirea silită a bunurilor aparţinând debitorului. 
    ART. 663 
    Cererea de executare silită 
    (1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin 
lege nu se prevede altfel. 
    (2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant 
legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se 
transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte 
mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de 
executare cu toate documentele justificative. 
    (3) Cererea de executare silită, în afara menţiunilor prevăzute la art. 148, 
va cuprinde: 
    a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
creditorului şi debitorului; 
    b) bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate; 
    c) modalităţile de executare solicitate de creditor. 



    (4) La cerere se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie 
legalizată, după caz, şi dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul 
judiciar, precum şi, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege. 
    ART. 664 
    Înregistrarea cererii de executare 
    (1) De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, 
prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de 
executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de 
executare. 
    (2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În 
cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de 
executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data 
comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanţa de executare. 
    ART. 665 
    Încuviinţarea executării silite 
    (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul 
judecătoresc va solicita să se dispună încuviinţarea executării de către 
instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul 
judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul 
executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) şi dovada taxei de 
timbru. 
    (2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă 
în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin 
încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se 
poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel 
mult 7 zile de la pronunţare. 
    (3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. 
(1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, 
cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a 
încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de 
executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, şi autorizarea 
creditorului să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul 
executoriu. 
    (4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară 
executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan 
ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea 
realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea 
executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, 
încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se 
vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită 
încuviinţate. 
    (5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite 
numai dacă: 
    1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de 
executare decât cel sesizat; 



    2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu 
executoriu; 
    3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate 
condiţiile de formă cerute de lege; 
    4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; 
    5. debitorul se bucură de imunitate de executare; 
    6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin 
executare silită; 
    7. există alte impedimente prevăzute de lege. 
    (6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a 
executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se 
respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată exclusiv 
cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare. 
    (7) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi 
adăugată formula executorie, cu următorul cuprins: 
    "Noi, Preşedintele României, 
    Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în 
executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului 
executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a 
executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea 
promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să 
stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. 
(Urmează semnătura preşedintelui instanţei şi a grefierului.)" 
    ART. 666 
    Înştiinţarea debitorului 
    (1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc 
va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 665, 
împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu 
originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie. 
    (2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în 
care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea 
titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii 
executării. 
    ART. 667 
    Somaţia 
    Debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în 
termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la 
continuarea executării silite. 
    ART. 668 
    Excepţii de la comunicare 
    Nu este necesară comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei: 
    1. în cazurile prevăzute la art. 674; 
    2. în cazul ordonanţelor şi încheierilor pronunţate de instanţă şi declarate 
de lege executorii. 
    ART. 669 
    Cheltuieli de executare 



    (1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care 
interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare 
în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se 
avansează de către creditor. 
    (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina 
debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, 
situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede 
altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de 
executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de 
executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, 
chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în 
care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligaţia de îndată sau în 
termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile 
pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul 
executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, 
proporţional cu activitatea depusă de aceştia. 
    (3) Sunt cheltuieli de executare: 
    1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite; 
    2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; 
    3. onorariul avocatului în faza de executare silită; 
    4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului; 
    5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare 
silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită; 
    6. cheltuielile de transport; 
    7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării 
silite. 
    (4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către 
executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de 
partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de 
instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de 
partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. 
Dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător, iar 
suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de executare nu este 
condiţionată de plata unei cauţiuni. 
    (5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate 
de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi 
plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea 
patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie. 
    (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea 
constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru executorul 
judecătoresc. 
    ART. 670 
    Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume 
    (1) Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la 
desfăşurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obţinerii suspendării 
executării silite, depunerea sumelor cu afectaţiune specială, precum şi 



depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor 
urmărite ori preţul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank - 
S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituţie de credit care are în 
obiectul de activitate operaţiuni de consemnare la dispoziţia instanţei de 
executare sau a executorului judecătoresc. 
    (2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu 
recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege. 
    (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptăţite sau 
reprezentanţilor acestora numai pe baza dispoziţiei executorului 
judecătoresc ori a instanţei de executare, după caz. 
    (4) Dispoziţiile art. 1.056 şi următoarele privitoare la cauţiunea judiciară 
se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 671 
    Comunicarea actelor de procedură 
    Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face 
de către executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului 
său procedural. Dovada comunicării prin agent procedural are aceeaşi forţă 
probantă cu dovada comunicării efectuate de către executor însuşi. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Efectuarea actelor de executare silită 
 
    ART. 672 
    Trecerea la executarea silită 
    În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită 
nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somaţie sau, în 
lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviinţat 
executarea. 
    ART. 673 
    Existenţa unui termen de plată 
    Când prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plată, executarea nu 
se poate face mai înainte de împlinirea acelui termen. 
    ART. 674 
    Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată 
    (1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la 
cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă: 
    1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit 
legii în scopul realizării executării silite; 
    2. debitorul risipeşte averea sa; 
    3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobşte cunoscută sau, dacă 
prin fapta sa, săvârşită cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, a micşorat 
garanţiile date creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, 
încuviinţate; 
    4. alţi creditori fac executări asupra averii lui. 
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), instanţa de executare va hotărî de 
urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, în termen scurt. În 



situaţia în care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut, va fi 
citat la ultimul său domiciliu ori sediu. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică atunci când debitor este statul sau o 
unitate administrativ-teritorială. 
    ART. 675 
    Cazul obligaţiilor alternative 
    (1) Când titlul executoriu cuprinde o obligaţie alternativă, fără să se arate 
termenul de alegere, executorul judecătoresc va notifica debitorului să îşi 
exercite acest drept în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de 
încuviinţare a executării, sub sancţiunea decăderii. 
    (2) Alegerea prestaţiei va fi făcută prin act scris care va fi notificat 
executorului judecătoresc, iar acesta îl va înştiinţa de îndată pe creditor 
despre alegerea făcută. 
    (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dreptul de alegere 
trece asupra creditorului. În acest caz, executorul judecătoresc îl va soma pe 
debitor, punându-i în vedere să execute prestaţia aleasă de creditor. 
    ART. 676 
    Executarea prestaţiilor reciproce 
    Când executarea depinde de o contraprestaţie, ce rezultă din acelaşi titlu 
executoriu şi urmează să fie făcută de creditor în acelaşi timp cu prestaţia 
debitorului, executarea va putea fi făcută numai după ce creditorul a oferit 
debitorului propria prestaţie sau după ce a făcut dovada cu înscris că 
debitorul a primit-o ori este în întârziere cu primirea ei. 
    ART. 677 
    Existenţa unei cauţiuni 
    Hotărârile ce se execută provizoriu cu dare de cauţiune nu se vor executa 
mai înainte de a se depune cauţiunea. 
    ART. 678 
    Constatarea actelor de executare 
    (1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare 
efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să 
încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni: 
    a) denumirea şi sediul organului de executare; 
    b) numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal; 
    c) data întocmirii procesului-verbal şi numărul dosarului de executare; 
    d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare; 
    e) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi 
creditorului; 
    f) locul, data şi ora efectuării actului de executare; 
    g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia; 
    h) consemnarea explicaţiilor, opoziţiilor şi obiecţiunilor participanţilor la 
executare; 
    i) alte menţiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind 
necesare; 
    j) menţionarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a 
refuzului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal; 



    k) menţionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-
verbal, precum şi a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta; 
    l) semnătura executorului, precum şi, când este cazul, a altor persoane 
interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare; 
    m) ştampila executorului judecătoresc. 
    (2) Menţiunile de la alin. (1) lit. a) - g), l) şi m) sunt prevăzute sub 
sancţiunea nulităţii. 
    ART. 679 
    Accesul la bunurile debitorului 
    (1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul 
judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau 
sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul 
acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice. 
    (2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la 
cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu 
cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată, instanţa 
competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa 
se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care 
deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de 
atac. 
    ART. 680 
    Identificarea bunurilor urmăribile 
    (1) Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile 
ale debitorului şi, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor 
acte de executare, în prezenţa debitorului sau a unuia dintre membrii majori 
ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se află în acel loc, iar în 
lipsa acestora, în prezenţa unui agent al forţei publice sau, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de lege, a 2 martori asistenţi. 
    (2) Identificarea bunurilor urmăribile şi efectuarea actelor de executare la 
domiciliul sau la sediul altei persoane decât cel al debitorului se pot face, în 
lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabilă a 
instanţei de executare, dată potrivit art. 679 alin. (2). 
    ART. 681 
    Măsuri în cazul opunerii la executare 
    (1) În cazul în care executorul judecătoresc întâmpină opunere la 
efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, făcută în condiţiile 
art. 658 alin. (2), organele de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei 
publice sunt obligaţi să asigure îndeplinirea efectivă a activităţii de 
executare silită, inclusiv prin îndepărtarea de la locul executării a 
debitorului sau a oricărei alte persoane. 
    (2) Dacă opunerea la executare întruneşte elementele constitutive ale 
unei fapte prevăzute de legea penală, executorul judecătoresc încheie un 
proces-verbal, pe care îl va trimite de îndată parchetului de pe lângă 
instanţa de executare. Sesizarea parchetului nu împiedică continuarea 
executării silite. 
    ART. 682 



    Locul executării 
    Executarea silită se efectuează, după caz, la locul unde debitorul 
realizează venituri sau la locul unde se găsesc alte venituri ori bunuri ale sale 
supuse urmăririi, dacă legea nu dispune altfel. 
    ART. 683 
    Timpul în care se efectuează executarea 
    (1) Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 şi nici 
după ora 20,00. 
    (2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate 
şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care 
se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau 
de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de 
executare, prin încheiere dată în condiţiile art. 679 alin. (2). 
    (3) Cu titlu de excepţie, executarea începută va putea continua în aceeaşi 
zi, dar nu mai târziu de ora 22,00, iar în zilele următoare, în condiţiile 
prevăzute la alin. (1). 
    ART. 684 
    Executarea în lipsa părţilor 
    Actele de executare îndeplinite în lipsa părţilor, când prezenţa lor nu este 
expres cerută de lege, sunt valabile, dacă sunt făcute cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 
    ART. 685 
    Sancţiune 
    Încălcarea dispoziţiilor art. 673, 677 şi 683 atrage anularea executării. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Executarea împotriva moştenitorilor 
 
    ART. 686 
    Interzicerea executării silite 
    (1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, 
nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a 
fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost 
acceptată de către cei chemaţi la moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost 
numit, în condiţiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator 
special pentru executare, în condiţiile art. 58. 
    (2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoştinţă, în 
orice mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite 
de îndată camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul 
domiciliu defunctul să facă menţiune în registrul special prevăzut de lege 
despre începerea executării silite şi să îi elibereze un certificat din care să 
rezulte dacă moştenirea debitorului a fost sau nu dezbătută, iar în caz 
afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori, precum şi 
faptul dacă până la acceptarea moştenirii de către cel puţin unul dintre 
succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. 



    (3) În cazul în care se constată că moştenirea nu a fost dezbătută sau, 
după caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere 
camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu 
defunctul sau, după caz, notarului public deja sesizat întocmirea 
inventarului succesiunii sau desemnarea unei persoane în acest scop. 
    ART. 687 
    Începerea executării contra moştenitorilor 
    (1) Dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite şi se 
constată că nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu este numit un 
curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, 
instanţa de executare va numi de îndată un curator special, până când va fi 
numit, în condiţiile legii, curatorul succesiunii, dispoziţiile art. 58 aplicându-
se în mod corespunzător. 
    (2) În cazul în care moştenirea a fost acceptată şi există numai 
moştenitori majori, executarea silită va fi pornită împotriva tuturor, în afară 
de cazul în care numai unii dintre aceştia sunt chemaţi, de lege ori potrivit 
voinţei defunctului, să răspundă pentru anumite datorii ale defunctului. Dacă 
executarea silită este pornită contra tuturor moştenitorilor, aceştia vor fi 
citaţi, printr-o înştiinţare colectivă, făcută la locul deschiderii moştenirii, pe 
numele acesteia, cu excepţia cazului în care au ales, cu ocazia dezbaterii 
succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea citării sau un 
reprezentant al acestora, după caz. 
    (3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau persoane puse sub interdicţie 
judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea 
reprezentanţilor sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la 
moartea debitorului sau de la punerea sub interdicţie judecătorească nu a 
fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul 
judecătoresc va putea cere instanţei de executare numirea unui curator 
special, până la numirea lui, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    ART. 688 
    Continuarea executării contra moştenitorilor 
    Dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi nu 
va fi reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10 zile de la data 
când aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării silite, 
dispoziţiile art. 687 aplicându-se în mod corespunzător. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Intervenţia altor creditori 
 
    ART. 689 
    Dreptul de intervenţie 
    (1) Orice creditor poate interveni în cursul executării silite pornite de un 
alt creditor, însă numai în condiţiile şi limitele prevăzute la alin. (2). 
    (2) Pot interveni în executarea silită: 
    1. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; 



    2. creditorii care au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia; 
    3. creditorii care au un drept real de garanţie sau, după caz, un drept de 
preferinţă asupra bunului urmărit, conservat în condiţiile prevăzute de lege; 
    4. creditorii chirografari titulari ai unor creanţe băneşti rezultate din 
înscrisuri cu dată certă ori din registre ţinute cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege. 
    ART. 690 
    Termenul de intervenţie 
    (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, intervenţia poate fi făcută, sub 
sancţiunea prevăzută la art. 695, până la termenul stabilit de către executor 
pentru valorificarea, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege ori 
convenite de părţi, a bunurilor mobile sau imobile urmărite. 
    (2) Cu toate acestea, creditorii care au un drept real de garanţie asupra 
bunurilor urmărite şi care este conservat în condiţiile prevăzute de lege, 
creditorii care au creanţe având ca obiect venituri datorate bugetului 
general consolidat sau bugetului Uniunii Europene, precum şi alţi creditori 
privilegiaţi care intervin în cursul urmăririi silite au dreptul să participe la 
distribuire după rangul conferit de dreptul lor de preferinţă, chiar dacă 
cererea de intervenţie a fost făcută după expirarea termenului stabilit 
potrivit alin. (1), dacă şi-au depus titlurile de creanţă în termenul prevăzut 
la art. 868 alin. (2), în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei 
rezultate din urmărire. Dispoziţiile art. 865 rămân aplicabile. 
    ART. 691 
    Procedura 
    (1) Cererea de intervenţie trebuie să fie făcută cu respectarea cerinţelor 
prevăzute la art. 663, indicându-se în mod expres dacă creanţa este certă, 
lichidă şi exigibilă, precum şi dacă este garantată sau negarantată, în tot ori 
în parte, privilegiată sau chirografară, după caz. În cazul în care creditorul a 
cerut sau a obţinut luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor 
debitorului, se va face menţiune şi despre acest lucru, indicându-se bunurile 
pentru care s-a cerut luarea acestor măsuri. 
    (2) Cererea se depune la executorul judecătoresc, împreună cu copii 
certificate de pe documentele justificative, precum şi de pe procesul-verbal 
de constatare a aplicării măsurii asigurătorii, dacă este cazul. În situaţia în 
care se reclamă creanţe băneşti rezultate din înscrierile contabile făcute în 
registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, cererea va fi 
însoţită, sub sancţiunea inadmisibilităţii, de un extras de pe înscrierile care 
cuprind aceste sume, legalizate de un notar public. 
    (3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de 
îndată instanţei de executare competente, împreună cu toate documentele 
justificative, dispoziţiile art. 664 şi 665 aplicându-se în mod corespunzător. 
Până la soluţionarea cererii de intervenţie, instanţa poate suspenda 
eliberarea sau distribuirea de sume obţinute din valorificarea bunurilor 
debitorului. Instanţa poate obliga creditorul intervenient la plata unei 
cauţiuni. Dispoziţiile art. 718 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător. 



    (4) Instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu, fără citarea 
părţilor, dispoziţiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător. Dacă 
creditorii care au formulat cerere de intervenţie nu au titlu executoriu, 
instanţa va convoca în camera de consiliu, de urgenţă şi în termen scurt, 
debitorul şi creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoaşterea de 
către debitor a creanţelor, dispunând totodată comunicarea către debitor a 
copiilor de pe cererile de intervenţie şi de pe documentele justificative. 
    (5) La termenul fixat de instanţă, debitorul trebuie să declare dacă 
înţelege să recunoască, în tot sau în parte, creanţele pentru care a avut loc 
intervenţia. Dacă debitorul nu se înfăţişează, se consideră că recunoaşte 
toate creanţele reclamate prin cererile de intervenţie. 
    (6) Dacă debitorul contestă, în tot sau în parte, creanţele reclamate, 
creditorii intervenienţi ale căror creanţe au fost contestate au dreptul să 
solicite instanţei, cu plata prealabilă a cauţiunii prevăzute la art. 718 alin. 
(2), să dispună executorului judecătoresc ca sumele reclamate să fie puse 
deoparte, dacă, în termen de 5 zile de la data când a avut loc convocarea 
prevăzută la alin. (4), aceştia vor face dovada că au introdus acţiune în 
justiţie în scopul obţinerii titlului executoriu. Până la expirarea acestui 
termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea acestor sume, dacă este cazul, 
se suspendă de drept, iar după împlinirea termenului instanţa va decide 
asupra suspendării, în condiţiile alin. (3), până la soluţionarea litigiului 
printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă caz, aceste sume vor fi 
consemnate până la soluţionarea litigiului printr-o hotărâre definitivă, cu 
excepţia situaţiei în care ar fi pretinse de alţi creditori în rang util. 
    ART. 692 
    Înştiinţarea creditorului urmăritor şi a debitorului 
    (1) Odată cu sesizarea instanţei de executare, potrivit art. 691 alin. (3), 
executorul judecătoresc va comunica o copie de pe cererea de intervenţie şi 
de pe documentele justificative creditorului urmăritor, iar după soluţionarea 
cererii de intervenţie, şi o copie certificată de pe încheierea de încuviinţare 
a acesteia. 
    (2) Dacă cererea de intervenţie a fost încuviinţată, executorul îl va 
înştiinţa şi pe debitor, dispoziţiile art. 666 aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    ART. 693 
    Drepturile creditorului urmăritor 
    (1) În cazul creditorilor chirografari care au intervenit în cursul urmăririi 
silite şi ale căror creanţe au fost recunoscute de debitor, în tot sau în parte, 
creditorul urmăritor are dreptul de a le indica acestora, printr-o notificare, 
făcută în termen de 10 zile de la data comunicării de către executorul 
judecătoresc a copiei certificate a încheierii de încuviinţare a cererii de 
intervenţie, existenţa şi a altor bunuri ale debitorului, care pot fi urmărite în 
mod util, invitându-i să ceară extinderea urmăririi şi asupra acestor bunuri, 
dacă au titlu executoriu, şi să avanseze, în toate cazurile, cheltuielile 
necesare pentru extindere. 



    (2) Dacă însă creditorii intervenienţi nu solicită extinderea urmăririi şi la 
bunurile indicate de creditorul urmăritor sau, după caz, nu avansează 
cheltuielile necesare extinderii, în termen de 10 zile de la data notificării 
prevăzute la alin. (1), creditorul urmăritor are dreptul de a fi preferat 
acestora la distribuirea sumei rezultate din urmărire. 
    (3) Creditorii urmăritori nu se pot opune cererilor de intervenţie făcute de 
alţi creditori, în afară de cazul în care ei fac dovada că aceştia au acţionat în 
frauda drepturilor lor. Ei pot însă contesta, în termenul prevăzut de lege, 
repartizarea creanţelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate 
din urmărire întocmit de către executor. 
    ART. 694 
    Efectele intervenţiei 
    (1) Creditorii intervenienţi şi cei ale căror creanţe au fost recunoscute de 
către debitor, în condiţiile prevăzute la art. 691, pot să participe la 
distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, 
după caz, recunoscute, şi, dacă au titluri executorii, să participe, în 
condiţiile legii, la urmărirea bunurilor debitorului şi să solicite efectuarea 
unor acte de executare silită, dacă este cazul. 
    (2) Creditorii intervenienţi ale căror creanţe au fost contestate, în tot sau 
în parte, de către debitor şi care au cerut instanţei ca sumele reclamate să 
fie puse deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate în 
condiţiile prevăzute la art. 691 alin. (6), în afară de cazul în care ar fi 
pretinse de alţi creditori în rang util. 
    ART. 695 
    Intervenţia tardivă 
    Creditorii chirografari care au intervenit după expirarea termenului 
prevăzut la art. 690 alin. (1), dar înainte de expirarea termenului pentru 
depunerea titlurilor de creanţă, în vederea întocmirii proiectului de 
distribuire a sumei rezultate din urmărire, au dreptul să participe la 
distribuirea părţii din suma rămasă după îndestularea drepturilor creditorilor 
urmăritori, a creditorilor garantaţi sau privilegiaţi şi a celor care au 
intervenit în timp util. Dispoziţiile art. 691 alin. (4) - (6) rămân aplicabile. 
 
    SECŢIUNEA a 5-a 
    Perimarea executării silite 
 
    ART. 696 
    Termenul de perimare 
    (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să 
îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, 
în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept. 
    (2) În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la 
încetarea suspendării. Termenul de perimare nu se suspendă pe timpul cât 
executarea silită este suspendată la cererea creditorului. 
    ART. 697 
    Constatarea perimării. Efecte 



    (1) Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea 
executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu 
citarea în termen scurt a părţilor. 
    (2) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, 
cu excepţia celor care au dus la realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în 
titlul executoriu şi a accesoriilor. 
    ART. 698 
    Reînnoirea cererii de executare 
    (1) În caz de perimare a executării, se va putea face, înăuntrul termenului 
de prescripţie, o nouă cerere de executare silită, dispoziţiile art. 664 şi 665 
fiind aplicabile în mod corespunzător. 
    (2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica 
debitorului încheierea instanţei, precum şi o nouă somaţie, la care nu se va 
mai alătura titlul ce se execută. 
 
    SECŢIUNEA a 6-a 
    Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării 
 
    ART. 699 
    Amânarea executării 
    (1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul judecătoresc nu 
poate amâna executarea decât dacă procedura de citare sau de întocmire a 
anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare nu a fost îndeplinită sau dacă, la 
termenul stabilit, executarea nu poate fi efectuată datorită neîndeplinirii de 
către creditor a obligaţiilor prevăzute la art. 646 alin. (1). 
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), amânarea se dispune de executorul 
judecătoresc prin încheiere. 
    ART. 700 
    Suspendarea executării 
    (1) Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este 
prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţă. 
    (2) Executarea se suspendă şi la cererea creditorului urmăritor de către 
executorul judecătoresc. 
    (3) Pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate 
anterior, măsurile de executare dispuse de instanţa de executare sau de 
executor, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor şi 
conturilor bancare, rămân în fiinţă, în afară de cazul în care prin lege sau 
prin hotărâre judecătorească se dispune altfel. 
    (4) Actele de executare efectuate în ziua soluţionării cererii având ca 
obiect suspendarea, fie şi provizorie, a executării silite sunt desfiinţate de 
drept prin efectul admiterii cererii de suspendare şi a contestaţiei la 
executare. 
    (5) După încetarea suspendării, executorul, la cererea părţii interesate, va 
dispune continuarea executării, în măsura în care actele de executare sau 
executarea silită însăşi nu au fost desfiinţate de instanţa de judecată ori 
acestea nu au încetat prin efectul legii. 



    ART. 701 
    Restrângerea executării 
    (1) Când creditorul urmăreşte în acelaşi timp mai multe bunuri mobile sau 
imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a 
fi satisfăcută, instanţa de executare, la cererea debitorului şi după citarea 
creditorului, poate să restrângă executarea la anumite bunuri. 
    (2) Dacă cererea este admisă, instanţa va suspenda executarea celorlalte 
bunuri. 
    (3) Executarea suspendată nu va putea fi reluată decât după rămânerea 
definitivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea 
efectuată. 
 
    SECŢIUNEA a 7-a 
    Încetarea executării silite 
 
    ART. 702 
    Cazuri de încetare a executării 
    (1) Executarea silită încetează dacă: 
    1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat 
cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii; 
    2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri 
urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri; 
    3. creditorul a renunţat la executare; 
    4. a fost desfiinţat titlul executoriu; 
    5. a fost anulată executarea. 
    (2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, 
motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. 
Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului şi 
debitorului. 
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 2, 3 şi 5 executorul judecătoresc 
îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu. 
    ART. 703 
    Nulitatea executării silite 
    Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la 
efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, 
precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi 
următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător. 
    ART. 704 
    Reluarea executării 
    (1) În cazurile prevăzute la art. 702 alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea 
executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită. 
    (2) Reluarea executării silite poate fi cerută şi asupra aceluiaşi bun. Dacă 
acesta este un imobil, atât timp cât, potrivit legii, poate avea loc reluarea 
executării silite, nu se va putea solicita de către executorul judecătoresc 
radierea urmăririi înscrise potrivit dispoziţiilor art. 821. 



 
    CAPITOLUL V 
    Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită 
 
    ART. 705 
    Termenul de prescripţie 
    (1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, 
dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor 
reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. 
    (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte 
dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi 
arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor 
definitive. 
    ART. 706 
    Efectele împlinirii termenului de prescripţie 
    (1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei 
interesate. 
    (2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu 
executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi 
arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil 
sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu 
executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia 
autorităţii de lucru judecat. 
    ART. 707 
    Suspendarea prescripţiei 
    (1) Cursul prescripţiei se suspendă: 
    1. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de 
prescripţie a dreptului de a obţine obligarea pârâtului; 
    2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a 
fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent; 
    3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi 
valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire; 
    4. în alte cazuri prevăzute de lege. 
    (2) După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi 
timpul scurs înainte de suspendare. 
    (3) Prescripţia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este 
suspendată la cererea creditorului urmăritor. 
    ART. 708 
    Întreruperea prescripţiei 
    (1) Cursul prescripţiei se întrerupe: 
    1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării 
silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei 
prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei; 
    2. pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, 
chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent; 



    3. pe data depunerii cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite 
de alţi creditori; 
    4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; 
    5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; 
    6. în alte cazuri prevăzute de lege. 
    (2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie. 
    (3) Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, 
anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea. 
    ART. 709 
    Repunerea în termenul de prescripţie 
    (1) După împlinirea termenului de prescripţie, creditorul poate cere 
repunerea în acest termen numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea 
datorită unor motive temeinice. 
    (2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanţa de executare 
competentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării. Judecata 
cererii se face cu citarea părţilor, prin hotărâre supusă numai apelului, 
potrivit dreptului comun. 
    (3) Dacă cererea de repunere în termen a fost admisă, creditorul poate 
formula cerere de executare silită în termen de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii. 
    ART. 710 
    Alte dispoziţii aplicabile 
    Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Codului civil 
privitoare la prescripţia extinctivă. 
 
    CAPITOLUL VI 
    Contestaţia la executare 
 
    ART. 711 
    Obiectul contestaţiei 
    (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul 
judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face 
contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, 
se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul 
judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un 
act de executare silită în condiţiile legii. 
    (2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face 
contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, 
întinderea sau aplicarea titlului executoriu. 
    (3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau 
vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii 
prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost 
dată fără îndeplinirea condiţiilor legale. 
    (4) Împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în 
devălmăşie poate fi hotărâtă, la cererea părţii interesate, şi în cadrul 
judecării contestaţiei la executare. 



    ART. 712 
    Condiţii de admisibilitate 
    (1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 
sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de 
fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă 
instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. 
    (2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu 
executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la 
executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului 
cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel 
titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui. 
    (3) Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru 
motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, 
contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de 
contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de 
exercitare a contestaţiei la executare. 
    (4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea 
efectuată de alţi creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea 
sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului. 
    (5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a 
predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi 
introdusă şi de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept 
de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. 
    ART. 713 
    Instanţa competentă 
    (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare. 
    (2) În cazul urmăririi silite prin poprire, dacă domiciliul sau sediul 
debitorului se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se 
află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria 
în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul debitorul. În cazul 
urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor 
generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, 
dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se 
află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria 
de la locul situării imobilului. 
    (3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului 
executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. 
Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la 
un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de 
executare. 
    ART. 714 
    Termene 
    (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la 
executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data 
când: 



    1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl 
contestă; 
    2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind 
înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri 
periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la 
data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit; 
    3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de 
încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de 
primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de 
încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie. 
    (2) Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în 
cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
    (3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului 
executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a 
dreptului de a obţine executarea silită. 
    (4) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia prin care o terţă 
persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real 
asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar 
nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite 
a bunului. 
    (5) Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut la alin. (4) nu îl 
împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze dreptul pe calea unei cereri 
separate, în condiţiile legii, sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de 
către terţii adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite. 
    ART. 715 
    Condiţii de formă 
    (1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute 
pentru cererile de chemare în judecată. 
    (2) Contestatorul care nu locuieşte sau nu are sediul în localitatea de 
reşedinţă a instanţei poate, prin chiar cererea sa, să îşi aleagă domiciliul sau 
sediul procesual în această localitate, arătând persoana căreia urmează să i 
se facă comunicările. 
    (3) Întâmpinarea este obligatorie. 
    ART. 716 
    Procedura de judecată 
    (1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de 
prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod 
corespunzător. 
    (2) Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi 
transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele 
dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în 
mod corespunzător, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite 
cheltuielile ocazionate de acestea. 
    (3) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face 
de urgenţă şi cu precădere. 



    (4) La cererea părţilor sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa 
va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise de la executorul judecătoresc. 
    ART. 717 
    Căi de atac 
    (1) Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai 
cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 711 alin. (4) şi art. 
714 alin. (4) care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun. 
    (2) Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, 
întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă aceloraşi căi de atac 
ca şi hotărârea ce se execută. Dacă prin contestaţie s-a cerut lămurirea 
înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a 
unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia va 
putea fi atacată numai cu apel, dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    ART. 718 
    Suspendarea executării 
    (1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind 
executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive 
temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se 
poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată. 
    (2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în 
prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum 
urmează: 
    a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei; 
    b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei; 
    c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei; 
    d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei. 
    (3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 
1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel. 
    (4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară 
dacă: 
    1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, 
executoriu; 
    2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre 
judecătorească dată în prima instanţă; 
    3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o 
amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată. 
    (5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau 
deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din 
valorificarea acestor bunuri. 
    (6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă 
prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea 
contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată 
numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru 
partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă. 



    (7) În cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), 
instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea 
provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea 
nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului 
alineat este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este 
cazul. 
    (8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se 
comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc. 
    ART. 719 
    Efectele soluţionării contestaţiei 
    (1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de 
obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare 
contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori 
lămuri titlul executoriu. 
    (2) De asemenea, dacă prin contestaţia la executare s-a cerut de către 
partea interesată împărţirea bunurilor proprietate comună, instanţa va 
hotărî şi asupra împărţelii acestora, potrivit legii. 
    (3) În cazul respingerii contestaţiei, contestatorul poate fi obligat, la 
cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, 
iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la 
plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei. 
    (4) Hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei, rămasă 
definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de îndată, şi executorului 
judecătoresc. 
    (5) Dacă contestaţia este admisă, executorul judecătoresc este obligat să 
se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţă. 
    (6) Atunci când contestaţia a fost respinsă, suma reprezentând cauţiunea 
depusă rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanţelor 
arătate la alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, 
situaţie în care se va comunica executorului şi recipisa de consemnare a 
acestei sume. 
    (7) În cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi 
ori de a înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de 
executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanţa de 
executare va putea obliga executorul, prin aceeaşi hotărâre, la plata unei 
amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum şi, la cererea părţii 
interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată. 
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita încheierea 
prevăzută la art. 664 alin. (1) sau, după caz, actul care constată refuzul 
executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare silită ori de a 
lua altă măsură prevăzută de lege. 
 
    CAPITOLUL VII 
    Depunerea cu afectaţiune specială 
 
    ART. 720 



    Condiţii 
    (1) Până la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silită, debitorul sau 
terţul garant poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii ori de 
executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia 
executorului judecătoresc, întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile 
şi cheltuielile de executare, şi depunând dovada de consemnare la 
executorul judecătoresc. 
    (2) Asupra cererii debitorului sau a terţului garant, executorul 
judecătoresc se va pronunţa de urgenţă, prin încheiere, dată cu citarea 
părţilor, ce va fi comunicată de îndată părţilor. 
    (3) Dacă cererea este admisă şi debitorul sau terţul garant nu se opune, 
executorul judecătoresc, odată cu desfiinţarea măsurilor, va dispune şi 
eliberarea sumei în mâinile creditorului. 
    (4) Dacă însă debitorul sau terţul garant va dovedi că a făcut contestaţie 
în termen şi se va opune la eliberare, aceasta este suspendată de drept, iar 
executorul judecătoresc se va pronunţa asupra eliberării sumei numai după 
ce instanţa a dat o hotărâre definitivă asupra contestaţiei respective. 
    ART. 721 
    Efecte 
    Suma consemnată de debitor sau de terţul garant, potrivit art. 720, va 
servi exclusiv la plata creditorului pe seama căruia s-a făcut consemnarea, 
precum şi la acoperirea cheltuielilor de executare, cu excepţia cazului în 
care sunt mai mulţi creditori urmăritori sau intervenienţi, când se va 
proceda la distribuire, potrivit dispoziţiilor art. 863 şi următoarele. 
 
    CAPITOLUL VIII 
    Întoarcerea executării 
 
    ART. 722 
    Dreptul la întoarcerea executării 
    (1) În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi 
executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin 
restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru 
actele efectuate rămân în sarcina creditorului. 
    (2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui 
îndreptăţit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de 
terţii de bună-credinţă. 
    (3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri 
mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a 
sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu 
excepţia situaţiei când se aplică art. 776. 
    ART. 723 
    Modalitatea de restabilire 
    (1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu 
sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin 
aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. În cazul 



în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune 
asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se 
aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, 
potrivit regulilor de carte funciară. 
    (2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus 
rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei 
anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care 
rejudecă fondul. 
    (3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în 
condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, 
instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, 
hotărârea fiind supusă numai apelului. 
    ART. 724 
    Cazuri speciale 
    Dacă titlul executoriu emis de un alt organ decât o instanţă 
judecătorească a fost desfiinţat de acel organ sau de un alt organ din afara 
sistemului instanţelor judecătoreşti, iar modalitatea restabilirii situaţiei 
anterioare executării nu este prevăzută de lege ori, deşi este prevăzută, nu 
s-a luat această măsură, ea se va putea obţine pe calea unei cereri introduse 
la instanţa prevăzută la art. 723 alin. (3). 
    ART. 725 
    Executarea provizorie 
    Hotărârea de primă instanţă prin care s-a dispus restabilirea situaţiei 
anterioare executării poate fi dată cu executare provizorie, dispoziţiile art. 
449 aplicându-se în mod corespunzător. 
 
    TITLUL II 
    Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului 
 
    CAPITOLUL I 
    Urmărirea mobiliară 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Bunurile mobile care nu se pot urmări 
 
    ART. 726 
    Bunurile neurmăribile 
    Nu sunt supuse urmăririi silite: 
    a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi 
familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; 
    b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate 
îngrijirii bolnavilor; 
    c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar 
dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la 
noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi 
furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă; 



    d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni 
de iarnă; 
    e) scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele 
asemenea; 
    f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
lege. 
    ART. 727 
    Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului 
    (1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului 
afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de 
către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea 
profesiei respective. Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu 
profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei 
debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu 
există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte 
creanţe privilegiate asupra mobilelor. 
    (2) Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura 
necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv 
animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru 
cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un 
drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea creanţei. 
    ART. 728 
    Limitele urmăririi veniturilor băneşti 
    (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul 
asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi 
sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: 
    a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu 
de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; 
    b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 
    (2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu 
poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de 
natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel. 
    (3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic 
debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, 
în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe 
economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din 
acest cuantum. 
    (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia 
acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă 
pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, 
potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de 
obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate 
prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel. 
    (5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a 
jumătate din cuantumul acestora. 



    (6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se eliberează sau se 
distribuie potrivit art. 863 şi următoarele. 
    (7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru 
îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz 
de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte 
asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot 
fi urmărite pentru niciun fel de datorii. 
    ART. 729 
    Sancţiune 
    Renunţarea la beneficiul dispoziţiilor prevăzute în articolele din prezenta 
secţiune, precum şi urmărirea ori cesiunea făcută cu încălcarea acestor 
dispoziţii sunt nule de drept. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Procedura urmăririi mobiliare 
 
    §1. Sechestrarea bunurilor mobile 
 
    ART. 730 
    Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea 
    Pentru realizarea creanţelor sale, creditorul va putea urmări bunurile 
mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul 
poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. 
Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri 
nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări şi alte bunuri. 
    ART. 731 
    Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului 
    (1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de 
încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, 
executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile 
urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea 
sunt deţinute de un terţ. 
    (2) În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la 
urmărire, la solicitarea creditorului făcută în cuprinsul cererii de executare, 
instanţa, prin încheierea de încuviinţare a executării, va dispune 
sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somaţiei către 
debitor. În acest caz, se va face menţiunea corespunzătoare în chiar 
încheierea de încuviinţare a executării. 
    (3) Pentru bunurile sechestrate asigurător nu este necesară o nouă 
sechestrare, executorul judecătoresc fiind însă obligat să verifice dacă 
bunurile respective se găsesc la locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost 
substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale 
debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente 
pentru realizarea creanţei. 
    (4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reşedinţa 
ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, 



până la proba contrară, că aparţin acestuia din urmă. În cazul în care se 
afirmă că unele bunuri aparţin altei persoane, dar drepturile acesteia nu 
rezultă din înscrisuri cu dată certă, executorul va sechestra bunurile, însă va 
face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse. 
    ART. 732 
    Sechestrarea bunurilor aflate în mâinile terţilor 
    (1) Sechestrul se va putea aplica şi asupra bunurilor aparţinând debitorului, 
dar deţinute de un terţ, afară numai dacă acesta din urmă nu recunoaşte că 
bunurile aparţin debitorului urmărit. Dacă terţul recunoaşte că bunurile 
aparţin debitorului, este obligat să declare dacă le deţine în temeiul vreunui 
titlu şi să înmâneze executorului o copie certificată a acestuia, dacă este 
cazul. 
    (2) Dacă terţul deţinător nu recunoaşte că bunurile aparţin debitorului, 
dar creditorul pretinde şi face dovada că bunurile respective sunt ale 
acestuia, instanţa de executare va putea, prin încheiere definitivă, dată cu 
citarea în termen scurt a părţilor, să îl autorizeze pe executor să continue 
aplicarea sechestrului. 
    (3) Terţul deţinător care are un drept de folosinţă asupra bunului 
sechestrat poate să ceară instanţei de executare să fie autorizat să 
folosească în continuare bunul, dacă pentru acesta există o asigurare 
facultativă contra daunelor ori urmează să fie contractată, în termenul fixat 
de instanţă, după caz. În toate cazurile, acordul creditorului urmăritor în 
acest sens suplineşte autorizaţia instanţei de executare. 
    ART. 733 
    Concursul forţei publice 
    (1) Prezenţa unui agent de poliţie, unui jandarm sau a altor agenţi ai 
forţei publice va fi necesară, sub sancţiunea nulităţii, în următoarele situaţii: 
    1. dacă uşile imobilului debitorului sau al terţului deţinător sunt încuiate 
şi acesta refuză să le deschidă; 
    2. dacă ei refuză să deschidă camerele sau mobilele; 
    3. dacă debitorul sau terţul deţinător lipseşte şi în imobil nu se găseşte 
nicio persoană majoră sau nimeni nu dă curs solicitării executorului de 
deschidere a uşilor imobilului. 
    (2) După deschiderea uşilor sau mobilelor, prezenţa celor menţionaţi la 
alin. (1) va putea fi suplinită prin 2 martori asistenţi. 
    (3) În afara situaţiilor prevăzute la alin. (1), executorul judecătoresc va 
putea, de asemenea, cere concursul forţei publice, fie pentru a înlătura 
împotrivirea la sechestru, fie pentru păstrarea ordinii în timpul sechestrării. 
    ART. 734 
    Deschiderea încăperilor şi mobilelor 
    În toate cazurile, încăperile şi mobilele se vor deschide treptat, pe măsură 
ce bunurile sechestrate se vor trece în procesul-verbal de sechestru. 
    ART. 735 
    Participarea specialiştilor 
    Executorul judecătoresc va putea recurge, dacă este cazul, şi la serviciile 
unor specialişti, pentru deschiderea localului, încăperilor, caselor de fier şi a 



oricăror alte mobile în care se află bunurile ce urmează a fi sechestrate, 
pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor, după caz. 
    ART. 736 
    Sechestrul asupra bunurilor aflate în casete închiriate 
    Dispoziţiile art. 733 - 735 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul 
când sechestrul se înfiinţează asupra conţinutului casetelor închiriate de 
debitor la instituţii de credit sau la alte unităţi specializate. 
    ART. 737 
    Identificarea bunurilor sechestrate 
    (1) Executorul judecătoresc este obligat să identifice bunurile sechestrate 
printr-un semn distinctiv, putând şi fotografia sau filma bunurile sechestrate. 
    (2) Dacă debitorul cere ca bunurile să fie aşezate într-o încăpere cu intrări 
sigilate, acest semn nu se va aplica. 
    ART. 738 
    Sechestrul asupra bunurilor deja identificate 
    (1) Dacă animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate, potrivit 
unor dispoziţii legale, prin înscrisuri eliberate ori certificate de o autoritate 
sau instituţie publică, se va face menţiune despre aplicarea sechestrului pe 
aceste înscrisuri. 
    (2) În cazul în care debitorul nu are sau refuză să înfăţişeze înscrisurile 
respective, executorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra 
acestor bunuri, dacă acest lucru este posibil, sau, la cererea creditorului, la 
ridicarea şi încredinţarea lor unui administrator-sechestru desemnat de 
creditor, pe răspunderea acestuia. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea 
acestor măsuri vor fi avansate de creditor şi suportate de debitor în cadrul 
cheltuielilor de executare. 
    ART. 739 
    Sechestrarea autovehiculelor 
    (1) În cadrul procedurii de urmărire a unui autovehicul, proprietatea 
debitorului, executorul judecătoresc poate dispune sechestrarea acelui bun, 
făcând menţiunea acestei măsuri şi pe certificatul de înmatriculare, precum 
şi pe cartea de identitate a autovehiculului respectiv. Dacă această din urmă 
măsură nu poate fi aplicată din diferite motive, executorul judecătoresc va 
menţiona acest aspect în procesul-verbal de sechestru, precum şi cauzele 
care au dus la crearea acestei situaţii. 
    (2) Autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau dat în 
depozitul unei persoane alese cu precădere de către creditor. Un exemplar 
al procesului-verbal de urmărire al acelui autovehicul va fi comunicat atât 
organelor de poliţie rutieră, cât şi organelor fiscale în raza cărora a fost 
înmatriculat acel bun, pentru a nota această măsură în evidenţele proprii. 
Dacă indisponibilizarea autovehiculului şi a documentelor precizate la alin. 
(1) nu poate fi realizată la termenul la care executorul judecătoresc a dispus 
aplicarea măsurii sechestrului, procesul-verbal va fi comunicat serviciului de 
poliţie rutieră, care va putea opri în trafic autovehiculul urmărit, indiferent 
de locul în care acesta se află. 



    (3) Organul de poliţie rutieră va putea opri în trafic autovehiculul 
sechestrat şi va proceda la ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărţii 
de identitate, punând în vedere conducătorului autovehiculului că bunul este 
sechestrat şi să se prezinte într-un termen rezonabil la executorul 
judecătoresc. Totodată va anunţa, de îndată, executorul judecătoresc care a 
aplicat măsura prevăzută la alin. (1). Această operaţiune va fi consemnată 
de către organul de poliţie într-un proces-verbal, în care se va face şi o 
descriere sumară a autovehiculului sechestrat, o copie a acestuia fiind 
remisă conducătorului autovehiculului. Atât documentele, cât şi o copie a 
procesului-verbal vor fi trimise executorului judecătoresc care a aplicat 
măsura sechestrului asupra acelui autovehicul. 
    (4) Executorul judecătoresc poate aplica, de asemenea, măsura 
sechestrului asupra unui autovehicul în baza datelor obţinute de la serviciul 
public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
dacă debitorul în cauză este proprietarul înregistrat al acelui bun, poliţia 
rutieră, în baza procesului-verbal comunicat de executorul judecătoresc, 
urmând a proceda potrivit alin. (2) şi (3). 
    (5) Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispoziţiilor prezentului 
articol va putea fi folosit de către debitor până la valorificare, dacă acesta 
depune sau remite executorului judecătoresc o poliţă de asigurare 
negociabilă, la o sumă asigurată cel puţin egală cu valoarea de asigurare a 
autovehiculului. 
    ART. 740 
    Sechestrul bunurilor afectate unor garanţii reale 
    (1) Dacă asupra bunului ce se sechestrează există un drept real de 
garanţie constituit în favoarea unei terţe persoane, executorul judecătoresc, 
luând cunoştinţă despre acest drept, va înştiinţa acea persoană despre 
aplicarea sechestrului şi o va cita la toate termenele fixate pentru vânzarea 
bunului respectiv. 
    (2) Despre aplicarea sechestrului se va face menţiune în Arhiva Electronică 
de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre de publicitate, după caz. 
    ART. 741 
    Publicitatea sechestrului 
    (1) Despre aplicarea sechestrului se va face menţiune, la cererea 
executorului judecătoresc, în registrul comerţului, în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare, în registrul succesoral ţinut de camera notarilor 
publici sau în alte registre de publicitate, după caz. 
    (2) De la data înscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, 
după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv. 
    ART. 742 
    Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate 
    (1) Executorul judecătoresc care, prezentându-se la domiciliul ori la sediul 
debitorului, terţului deţinător sau al administratorului-sechestru, va găsi 
înfiinţată o altă urmărire, după ce va lua o copie de pe procesul-verbal 
respectiv, aflat în mâna debitorului, terţului deţinător sau al 
administratorului-sechestru ori la domiciliul sau sediul acestuia, va încheia 



un proces-verbal în care va arăta numele şi calitatea celui care a făcut 
urmărirea anterioară şi va declara aceleaşi bunuri sechestrate şi de el. 
    (2) Executorul va putea, în acelaşi timp, să sechestreze şi alte bunuri care 
nu au fost urmărite anterior. 
    (3) O copie certificată a procesului-verbal de sechestru va fi comunicată 
organului de executare care a început mai întâi urmărirea. 
    (4) În acest caz, urmăririle se socotesc conexate, fiind aplicabile 
dispoziţiile art. 653, iar creditorul pentru care s-a înfiinţat sechestrul va 
putea continua urmărirea chiar dacă primul creditor urmăritor s-a desistat de 
la urmărire. 
    ART. 743 
    Procesul-verbal de sechestru 
    (1) Efectuarea sechestrului se va constata de îndată într-un proces-verbal 
care va prevedea, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 678 alin. 
(1), următoarele: 
    a) somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui, dacă a fost 
prezent; 
    b) enumerarea, descrierea şi evaluarea, după aprecierea executorului, 
dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat; 
    c) indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost 
sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanţa; 
    d) menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor 
sechestrate; 
    e) arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de 
garanţie constituit în favoarea unei terţe persoane; 
    f) arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate; 
    g) arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate. 
    (2) Procesul-verbal se va semna de executor şi de persoanele care, potrivit 
legii, au asistat la aplicarea sechestrului. Dacă ele nu pot ori refuză să 
semneze, executorul judecătoresc va menţiona această împrejurare în 
procesul-verbal. 
    (3) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va preda 
debitorului sau, după caz, terţului deţinător şi administratorului-sechestru, 
acesta din urmă semnând cu menţiunea de primire a bunurilor în păstrare. 
Dacă aceste persoane nu sunt prezente ori refuză să primească un exemplar 
al procesului-verbal, se va proceda potrivit dispoziţiilor privitoare la 
comunicarea şi înmânarea citaţiilor. 
    ART. 744 
    Indisponibilizarea bunurilor sechestrate 
    Din momentul sechestrării bunurilor, debitorul nu mai poate dispune de 
ele pe timpul cât durează executarea, sub sancţiunea unei amenzi judiciare 
de la 2.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune. Dispoziţiile 
art. 189 - 191 sunt aplicabile. 
    ART. 745 
    Păstrarea bunurilor sechestrate 



    (1) Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul creditorului, în depozitul 
debitorului sau al terţului deţinător ori pot fi luate în depozit de creditor, 
dacă debitorul nu se opune. 
    (2) Dacă există pericolul ca debitorul sau terţul deţinător să înstrăineze, 
să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate, executorul judecătoresc 
va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor. 
    (3) Dacă debitorul sau terţul deţinător refuză să primească în depozit 
bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum şi în cazul 
ridicării bunurilor, executorul judecătoresc dă în păstrare bunurile 
sechestrate unui administrator-sechestru, numit cu precădere dintre 
persoanele desemnate de creditor. Administratorul-sechestru trebuie să fie 
major şi îndeobşte cunoscut ca fiind solvabil. El poate fi obligat de instanţă, 
la cererea creditorului sau a executorului, şi la darea unei cauţiuni. Soţul, 
rudele sau afinii debitorului, până la al patrulea grad inclusiv, ori persoanele 
aflate în serviciul lui nu vor putea fi desemnaţi administratori-sechestru 
decât cu acordul creditorului. 
    (4) Sumele în lei sau în valută, titlurile de valoare, obiectele din metale 
preţioase şi pietrele preţioase se ridică şi se predau de executor, pe bază de 
proces-verbal, în depozitul unor instituţii de credit sau al unei alte entităţi 
autorizate în acest scop. 
    (5) Obiectele de artă, colecţiile de valoare, obiectele de muzeu şi altele 
asemenea se ridică şi se predau de executor, pe bază de proces-verbal, în 
depozitul muzeelor sau al unei alte entităţi autorizate pentru depozitarea 
acestora. 
    (6) Dacă entităţile arătate la alin. (4) şi (5) refuză să ia în depozit bunurile 
sechestrate, se aplică dispoziţiile alin. (1) - (3). 
    (7) În toate cazurile, executorul judecătoresc păstrează dovada depunerii 
valorilor respective, iar în cazul titlurilor de valoare, cum sunt acţiunile sau 
obligaţiunile nominative ori la purtător, va sesiza de îndată instanţa de 
executare pentru a lua măsurile necesare pentru conservarea şi 
administrarea titlurilor şi numirea, dacă este cazul, a unui curator special, 
care să exercite drepturile aferente acestora. 
    (8) În cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir, executorul va face 
menţiune pe titluri despre aplicarea sechestrului, cu precizarea datei când a 
fost făcută menţiunea. După facerea menţiunii, titlurile sechestrate nu vor 
mai putea fi girate, iar debitorul menţionat în titlul de credit nu se va mai 
putea libera valabil decât consemnând suma la entitatea prevăzută de lege şi 
depunând recipisa la executor. 
    (9) Sechestrarea titlurilor nominative se va notifica societăţii sau 
instituţiei emitente, precum şi societăţii ori altei persoane căreia i-au fost 
date în păstrare sau administrare, spre a se face menţiune despre sechestru 
în registrul respectiv. 
    ART. 746 
    Strămutarea bunurilor sechestrate 
    Nici administratorul-sechestru, nici debitorul sau terţul deţinător nu vor 
putea transporta bunurile sechestrate din locul unde au fost autorizaţi să le 



păstreze, decât cu încuviinţarea executorului judecătoresc. În acest din 
urmă caz, cheltuielile de transport vor fi avansate de partea interesată. 
    ART. 747 
    Remuneraţia administratorului-sechestru 
    (1) În cazul în care administrator-sechestru este o altă persoană decât 
debitorul sau terţul deţinător, acesta va avea dreptul la o remuneraţie, ce se 
va fixa de executor, prin încheiere, ţinând seama de activitatea depusă, iar 
în cazul unităţilor specializate, de tarifele sau preţurile practicate de 
acestea pentru servicii similare. Remuneraţia şi cheltuielile 
administratorului-sechestru vor putea fi plătite cu anticipaţie de către 
creditorul urmăritor care le va prelua cu precădere din preţul bunurilor 
urmărite. 
    (2) Încheierea prin care este fixată remuneraţia administratorului-
sechestru se dă cu citarea părţilor. 
    ART. 748 
    Răspunderea administratorului-sechestru 
    Administratorul-sechestru, precum şi orice alte persoane însărcinate cu 
paza bunurilor sechestrate vor răspunde pentru orice pagubă adusă 
creditorului sau debitorului din cauza neglijenţei lor şi vor fi înlocuiţi, 
potrivit dispoziţiilor referitoare la numirea administratorilor-sechestru, 
putând fi condamnaţi, dacă este cazul, şi la pedepsele prevăzute de legea 
penală. 
    ART. 749 
    Liberarea terţului deţinător 
    (1) Terţul deţinător se va putea libera, în cursul sechestrului, de bunurile 
debitorului urmărit, dacă obligaţia lui de restituire este ajunsă la scadenţă. 
    (2) În acest scop, el va putea cere executorului judecătoresc încuviinţarea 
de a depune bunurile sechestrate la el, în mâinile unei alte persoane. 
Executorul se va pronunţa de urgenţă, prin încheiere, dată cu citarea 
terţului deţinător, a debitorului şi a creditorului urmăritor, asupra persoanei 
căreia bunurile urmează să fie încredinţate. Creditorul urmăritor şi debitorul 
vor putea conveni ca ele să fie încredinţate chiar debitorului. 
    (3) Dacă creditorul urmăritor şi debitorul nu vor cădea de acord, 
executorul va încredinţa bunurile sechestrate unei persoane desemnate de 
creditor. 
    (4) Încredinţarea bunurilor în mâinile persoanei acceptate sau desemnate, 
potrivit alin. (2) şi (3), va fi constatată printr-un proces-verbal semnat de 
executor şi de administrator-sechestru. 
    ART. 750 
    Oprirea urmăririi 
    (1) Debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului sau, după caz, va 
putea obţine ridicarea lui numai dacă: 
    1. plăteşte creanţa, inclusiv accesoriile şi cheltuielile de executare, în 
mâinile creditorului sau reprezentantului său având procură specială. 
Dispoziţiile art. 702 sunt aplicabile; 



    2. face depunerea cu afectaţiunea specială prevăzută la art. 720 alin. (1) 
şi predă executorului recipisa de consemnare. În acest caz, executorul 
judecătoresc va elibera debitorului o dovadă de primire a recipisei, va 
încheia un proces-verbal în care va face această constatare şi, dacă debitorul 
nu a făcut şi contestaţie în condiţiile alin. (2), va opri urmărirea sau, după 
caz, va dispune ridicarea sechestrului. În caz contrar, dacă debitorul a făcut 
contestaţie, executorul va depune de îndată procesul-verbal constatator 
odată cu recipisa, la instanţa de executare, care se va pronunţa de urgenţă, 
potrivit dispoziţiilor art. 716. Până la soluţionarea contestaţiei, urmărirea 
este suspendată de drept. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2, dacă debitorul face contestaţie şi 
se opune eliberării sumei consemnate, el o va putea depune chiar în mâna 
executorului, odată cu recipisa de consemnare a sumei, sub luare de dovadă, 
sau o va putea introduce direct la instanţa competentă, în termen de 5 zile 
de la data procesului-verbal întocmit de executor, caz în care o copie de pe 
contestaţie va fi înmânată şi executorului. 
    (3) Contestaţia se va face cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute la 
art. 715. 
    (4) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) a expirat fără ca debitorul să fi 
depus ori introdus contestaţie, depunerea cu afectaţiune specială se va 
socoti drept plată făcută creditorului, iar acesta va putea să ridice suma 
consemnată, în temeiul unei încheieri a executorului judecătoresc date de 
urgenţă, cu citarea părţilor. 
    ART. 751 
    Continuarea urmăririi 
    (1) În orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 750, debitorul sau o 
altă persoană interesată nu poate opri vânzarea bunurilor sechestrate, dar 
poate contesta executarea, potrivit dispoziţiilor art. 711 şi următoarele. 
    (2) Terţul care contestă executarea nu va putea dovedi cu martori dreptul 
său de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate în locuinţa sau 
întreprinderea debitorului urmărit, în afară de cazul când, faţă de profesia 
sau comerţul contestatorului ori debitorului, o asemenea dovadă devine 
admisibilă. 
    (3) Soţul contestator care locuieşte cu soţul debitor şi care nu exercită o 
profesie şi nici nu exploatează o întreprindere nu va putea dovedi dreptul 
său de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate decât cu convenţia 
matrimonială sau cu alte înscrisuri cu dată certă, din care să rezulte că 
acestea i-au aparţinut şi înainte de căsătorie ori că le-a dobândit ulterior 
prin donaţie sau moştenire ori, dacă la data dobândirii avea bunuri proprii, 
că le-a dobândit prin cumpărare ori în alt mod. Această dispoziţie nu se 
aplică însă în privinţa bunurilor care, în mod vădit sau prin destinaţia lor, 
aparţin soţului debitorului urmărit. 
 
    §2. Valorificarea bunurilor sechestrate 
 
    ART. 752 



    Modalităţi de valorificare 
    (1) Dacă în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fost 
plătite suma datorată, toate accesoriile şi cheltuielile de executare, 
executorul judecătoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate 
prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau prin alte modalităţi 
admise de lege. 
    (2) Cu toate acestea, vânzarea se va putea face de îndată ce bunurile au 
fost sechestrate, dacă acestea sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau 
deprecierii ori dacă păstrarea lor ar prilejui cheltuieli disproporţionat de 
mari în raport cu valoarea lor. 
    ART. 753 
    Vânzarea amiabilă 
    (1) Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi 
încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor 
sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să îl informeze în scris pe 
executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea 
şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din 
urmă se angajează să consemneze preţul propus. 
    (2) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) terţul 
cumpărător nu consemnează preţul oferit la dispoziţia executorului 
judecătoresc, se va fixa termen pentru vânzare la licitaţie publică, potrivit 
art. 758. 
    ART. 754 
    Vânzarea directă 
    (1) Executorul judecătoresc poate, de asemenea, proceda, cu acordul 
ambelor părţi, la valorificarea bunurilor urmărite prin vânzare directă 
cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit art. 757. 
    (2) Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit prin acordul părţilor. 
Debitorul şi creditorul vor fi înştiinţaţi despre ziua, ora şi locul vânzării, 
precum şi despre oferta de preţ depusă de potenţialul cumpărător. 
    (3) La data vânzării, executorul va întocmi procesul-verbal prevăzut la art. 
772, dispoziţiile acestui articol fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă 
vreuna dintre părţi lipseşte la efectuarea vânzării, executorul îi va comunica 
o copie certificată de pe procesul-verbal privind vânzarea. 
    ART. 755 
    Vânzarea silită 
    În lipsa acordului părţilor sau dacă vânzarea directă ori amiabilă nu se 
realizează, executorul judecătoresc va proceda la vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor sechestrate. 
    ART. 756 
    Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie 
special 
    (1) Titlurile de credit şi orice alte valori sau mărfuri negociabile la bursele 
de valori, bursele de mărfuri ori pe alte pieţe se vor putea vinde prin 
intermediul bursei celei mai apropiate, respectiv prin sistemul alternativ de 
tranzacţionare, cu formele şi condiţiile prevăzute de legea specială. 



    (2) Obiectele din metale preţioase şi pietrele preţioase, mijloacele de 
plată străine şi alte titluri de valoare decât cele arătate la alin. (1) vor fi 
valorificate, în condiţiile legii, prin entităţi autorizate, după caz, iar 
obiectele de artă, colecţiile de valoare şi obiectele de muzeu, prin organele 
şi în condiţiile prevăzute de lege. Sumele obţinute din vânzare se vor 
consemna la entitatea indicată de executorul judecătoresc. 
    (3) Vânzarea acţiunilor la societăţile închise şi a părţilor sociale se face în 
mod amiabil, potrivit art. 753, iar în lipsă, de către executor, prin licitaţie 
publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulaţia acestora. 
    (4) Dacă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (3) se face de către 
executor sau de către un agent specializat, acesta va întocmi un caiet de 
sarcini care, în afara altor menţiuni prevăzute de lege, va cuprinde, sub 
sancţiunea nulităţii vânzării, actul constitutiv al societăţii, numărul şi felul 
acţiunilor sau părţilor sociale supuse vânzării, garanţiile constituite asupra 
lor, clauzele speciale privind vânzarea sau cesiunea acestora şi drepturile de 
preferinţă acordate asociaţilor, situaţia financiară anuală pe ultimele două 
exerciţii financiare, precum şi orice documente necesare pentru aprecierea 
consistenţei şi valorii drepturilor societare aferente acţiunilor sau părţilor 
sociale scoase la vânzare. 
    (5) Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului, creditorului, societăţii 
emitente şi celorlalţi asociaţi, pentru a formula eventuale obiecţiuni, în 
termen de 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii. Executorul 
judecătoresc va soluţiona obiecţiunile, prin încheiere executorie, dată cu 
citarea părţilor. Dacă nu se formulează obiecţiuni sau acestea sunt respinse, 
iar încheierea nu este atacată de către cei interesaţi, urmărirea va continua, 
potrivit legii. 
    (6) Regulile speciale privind vânzarea titlurilor de valoare prevăzute în 
prezentul articol rămân aplicabile. 
 
    §3. Vânzarea la licitaţie publică 
 
    ART. 757 
    Evaluarea bunurilor sechestrate 
    (1) Cu ocazia aplicării sechestrului, executorul judecătoresc este obligat 
să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, în afară de cazurile în care 
aceasta nu este cu putinţă. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de 
circulaţie, raportată la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă. 
    (2) Separat de preţul bunurilor se va determina şi valoarea drepturilor 
reale de folosinţă, potrivit criteriilor arătate la alin. (1), iar dacă aceasta nu 
este cu putinţă, se va apela la un expert. 
    (3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el 
însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să fixeze 
preţul pentru vânzarea bunurilor sechestrate. 
    (4) Executorul va dispune ca expertul să fixeze preţul, printr-un raport 
scris, care va fi predat cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată pentru 
vânzare. 



    (5) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în mod verbal, la data 
sechestrării bunurilor, fiind consemnată în procesul-verbal de sechestru, sau 
în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării procesului-verbal de 
sechestru, sub sancţiunea decăderii. 
    (6) Executorul se va pronunţa de urgenţă, fără citarea părţilor, asupra 
cererii de expertiză, prin încheiere executorie, care va cuprinde stabilirea 
onorariului provizoriu ce se cuvine expertului şi termenul în care trebuie 
depus raportul conform alin. (4). 
    (7) Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesată, sub sancţiunea 
decăderii, în cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiză. 
    (8) Expertul va cita părţile. Acestea pot desemna experţi consilieri, 
dispoziţiile art. 330 aplicându-se în mod corespunzător. 
    (9) Dacă expertul nu va depune raportul în termenul fixat ori dacă din 
cauza nerespectării termenului a cauzat amânarea vânzării, la cererea părţii 
interesate, instanţa de executare poate lua împotriva acestuia măsurile 
prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi la art. 189. 
    ART. 758 
    Fixarea termenului de licitaţie 
    (1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitaţie 
publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea 
termenelor prevăzute la art. 752 alin. (1) sau la art. 753, iar, în cazul 
bunurilor prevăzute la art. 752 alin. (2), de la data procesului-verbal de 
sechestru, va fixa, prin încheiere definitivă, ziua, ora şi locul licitaţiei. 
    (2) Vânzarea nu se va putea face în mai puţin de două săptămâni, nici în 
mai mult de 4 săptămâni de la data expirării termenelor prevăzute la art. 
752 alin. (1) sau art. 753, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 752 alin. 
(2), de la data procesului-verbal de sechestru. 
    (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi, dacă atât creditorul, cât şi 
debitorul o vor cere. 
    ART. 759 
    Locul licitaţiei 
    (1) Vânzarea la licitaţie se va face la locul unde se află bunurile 
sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc. 
    (2) În cazul când în localitate există târguri oficiale recunoscute şi ţinute 
în mod obişnuit cel puţin o dată pe săptămână, vânzarea vitelor se va face 
obligatoriu în acele târguri, în zilele şi orele de târg, chiar dacă târgurile ar 
cădea în zilele nelucrătoare sau de sărbătoare legală, fără a fi necesară 
încuviinţarea instanţei de executare. 
    (3) De asemenea, dacă în localitate există burse de mărfuri sau cereale, 
toate mărfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde, 
la cererea creditorului sau a debitorului, prin intermediul lor. 
    ART. 760 
    Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate 
    (1) Executorul judecătoresc îi va înştiinţa pe creditor, debitor, terţul 
deţinător al bunurilor sechestrate, precum şi pe orice persoană care are un 
drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora şi locul vânzării la 



licitaţie, potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea 
citaţiilor, cu cel puţin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare. 
    (2) Dacă se vând titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de 
valori sau într-un sistem alternativ de tranzacţionare, în condiţiile art. 756 
alin. (3), vor fi înştiinţaţi societatea emitentă a titlului sau terţul căruia 
acestea i-au fost încredinţate spre păstrare ori administrare, precum şi 
ceilalţi asociaţi ori moştenitorii acestora, dacă au drepturi de preferinţă la 
vânzare. 
    ART. 761 
    Publicitatea vânzării 
    (1) Executorul judecătoresc va întocmi anunţurile de vânzare, pe care le 
va afişa cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea licitaţiei la locul licitaţiei, la 
sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la locul vânzării bunurilor şi 
al instanţei de executare, precum şi în alte locuri publice, unde conducătorii 
acestora au obligaţia creării condiţiilor necesare afişării publicaţiilor de 
vânzare, fără a impune taxe sau contraprestaţii. De asemenea, executorul 
judecătoresc va întocmi şi publicaţii de vânzare pe care le va aduce la 
cunoştinţa publicului prin unul dintre ziarele locale sau, în lipsă, dintre cele 
de circulaţie naţională, prin ziare, reviste sau alte publicaţii existente ce 
sunt destinate comercializării unor bunuri de natura celor scoase la vânzare, 
precum şi pe pagini de internet deschise în acelaşi scop. 
    (2) Publicaţiile şi anunţurile de vânzare vor cuprinde: 
    a) denumirea şi sediul organului de executare; 
    b) numărul dosarului de executare; 
    c) numele executorului judecătoresc; 
    d) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
debitorului şi creditorului; 
    e) ziua, ora şi locul licitaţiei; 
    f) indicarea şi descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitaţie 
publică, cu arătarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei, care 
este preţul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel 
stabilit prin expertiză; în cazul titlurilor de valoare nenegociabile, se va 
indica şi locul de la care poate fi procurat, pe cheltuiala solicitantului, 
caietul de sarcini prevăzut la art. 756 alin. (4); 
    g) menţiunea, dacă va fi cazul, că bunurile se vând grevate de drepturile 
reale de folosinţă, dobândite ulterior înscrierii vreunei ipoteci şi că, în cazul 
în care creanţele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitaţie, 
se va proceda, în aceeaşi zi, la o nouă licitaţie pentru vânzarea bunurilor 
libere de acele drepturi. Preţul de la care vor începe aceste licitaţii va fi cel 
prevăzut la art. 768 alin. (6) şi (7); 
    h) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului să îl 
anunţe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi 
sub sancţiunile prevăzute de lege; 
    i) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare; 



    j) locul şi data afişării, în cazul anunţurilor de vânzare; 
    k) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc, în cazul anunţurilor 
de vânzare. 
    (3) Îndeplinirea acestor formalităţi se va constata prin procese-verbale 
încheiate de executorul judecătoresc. 
    (4) Cheltuielile de afişare şi publicare vor fi avansate de către creditorul 
urmăritor, care le va prelua din preţul bunurilor urmărite. 
    (5) În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentului articol, la cererea părţii 
interesate, instanţa de executare poate lua împotriva executorului 
judecătoresc măsurile prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. h) şi la art. 
189. 
    (6) Menţiunile de la alin. (2) lit. a) şi c) - k) sunt prevăzute sub sancţiunea 
nulităţii. 
    (7) Câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica 
persoanelor prevăzute la art. 760 alin. (1). 
    (8) În cazul în care se urmăresc bunurile mobile ale unui minor sau ale 
unei persoane puse sub interdicţie judecătorească, dispoziţiile art. 839 alin. 
(2) sunt aplicabile. 
    ART. 762 
    Restrângerea formalităţilor de publicitate 
    (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 761, în cazul în care executarea se 
face în temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanţă a cărei valoare nu 
depăşeşte 5.000 lei sau atunci când bunurile sunt supuse pieirii, degradării, 
alterării ori deprecierii, oricare ar fi valoarea titlului executoriu, executorul 
judecătoresc va putea să restrângă formalităţile de publicitate numai la 
afişare şi să scurteze atât termenul de înştiinţare a debitorului şi a terţului 
deţinător, cât şi termenul de afişare, în măsura în care aceasta ar fi 
suficientă pentru înştiinţarea celor interesaţi. 
    (2) Creditorul, debitorul şi terţul deţinător vor putea fi încunoştinţaţi prin 
telegramă, telefax sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului 
actului şi confirmarea primirii lui. 
    ART. 763 
    Refacerea formalităţilor de publicitate 
    (1) Dacă din orice cauză vânzarea se amână, încunoştinţarea celor 
interesaţi şi formalităţile de publicitate se vor îndeplini şi pentru noul 
termen, care nu va putea fi mai scurt de o săptămână şi nici mai lung de 
două săptămâni. 
    (2) Dacă vânzarea nu se poate termina în aceeaşi zi, ea va continua în ziua 
următoare, iar executorul judecătoresc va aduce verbal la cunoştinţa celor 
prezenţi, în afară de cazul în care ambele părţi sunt de acord cu amânarea 
licitaţiei. În acest din urmă caz, costul formalităţilor de publicitate va fi 
suportat în mod egal de ambele părţi, dispoziţiile art. 761 alin. (4) fiind 
aplicabile în mod corespunzător. 
    ART. 764 
    Pregătirea licitaţiei 



    (1) În ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc se va duce la 
locul unde se află bunurile sechestrate, va ridica sigiliile sau va primi 
bunurile de la persoana căreia i-au fost încredinţate, eliberându-i chitanţă 
de primire. 
    (2) Executorul va verifica, după procesul-verbal de sechestru, numărul şi 
starea bunurilor şi va constata toate acestea, precum şi lipsurile găsite, în 
procesul-verbal de licitaţie. 
    (3) Dacă vânzarea se va face în alt loc decât acela unde se găsesc bunurile 
ce urmează să fie vândute, ele vor fi duse în acel loc, pe cheltuiala 
creditorului, în condiţiile art. 761 alin. (4). 
    ART. 765 
    Amânarea licitaţiei 
    (1) La cererea părţii interesate făcută, sub sancţiunea decăderii, înainte 
de începerea licitaţiei, executorul judecătoresc va amâna vânzarea în cazul 
nerespectării termenelor de înştiinţare a creditorului, debitorului sau 
terţului deţinător ori, după caz, a termenelor de afişare sau publicare a 
vânzării. La acest termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data 
fixată pentru prima vânzare, se vor reface formalităţile de publicitate 
încălcate, cu respectarea dispoziţiilor art. 761. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile la vânzarea bunurilor supuse 
pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, caz în care partea interesată va 
putea solicita numai luarea măsurilor prevăzute de art. 762. 
    ART. 766 
    Participanţii la licitaţie 
    (1) Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină 
de exerciţiu, precum şi capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitaţie. 
    (2) Debitorul urmărit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin 
persoană interpusă. 
    (3) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot, nici personal, nici prin 
persoane interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai 
mic de 75% din preţul stabilit potrivit art. 757 alin. (1) sau (3). 
    ART. 767 
    Garanţia de participare 
    (1) Participanţii la licitaţie trebuie să consemneze, cel mai târziu până la 
începerea licitaţiei, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10% 
din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le 
cumpere. 
    (2) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au obligaţia de a depune 
garanţia prevăzută la alin. (1). 
    (3) Dacă în localitatea unde are loc licitaţia nu funcţionează nicio unitate 
dintre cele prevăzute de lege pentru a face astfel de operaţiuni sau dacă 
licitaţia se desfăşoară în locuri izolate, garanţia poate fi depusă şi la 
executorul judecătoresc, pe bază de chitanţă de primire, făcându-se 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal de licitaţie. 
    ART. 768 
    Efectuarea licitaţiei 



    (1) Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul 
judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. 
    (2) Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţii sau 
anunţuri, potrivit art. 761 alin. (2). 
    (3) În raport cu natura sau cu destinaţia lor, bunurile se vor vinde fiecare 
în parte sau mai multe împreună, ţinându-se seama în toate cazurile ca prin 
modul de vânzare acestea să nu se deprecieze. 
    (4) În cazul când de la debitor s-au ridicat şi sume de bani, vânzarea 
celorlalte bunuri nu se va putea face decât în măsura în care acele sume nu 
acoperă creanţa creditorului urmăritor şi accesoriile acesteia, împreună cu 
cheltuielile de executare. 
    (5) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai 
mare, iar atunci când există un singur concurent, acesta a oferit preţul de 
începere a licitaţiei. 
    (6) Dacă bunul este grevat de vreun drept real de folosinţă, dobândit 
ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor 
începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în 
publicaţie, diminuat cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 757 
alin. (2). 
    (7) Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut 
obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise 
anterior, executorul judecătoresc va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru 
vânzarea bunului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe 
de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată la alin. 
(6). 
    (8) Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen 
bunul va fi din nou scos la vânzare, caz în care licitaţia va începe de la 
preţul de 75% din cel prevăzut în publicaţii sau anunţuri, iar bunul va fi 
vândut celui care va oferi preţul cel mai mare. 
    (9) Dacă nu se oferă nici preţul minim prevăzut la alin. (8), licitaţia se va 
amâna la un alt termen, pentru care se vor îndeplini din nou formalităţile de 
publicitate prevăzute de art. 761. La acest termen, care nu poate fi mai lung 
de 20 de zile de la data primei licitaţii, licitaţia va începe de la 50% din 
preţul iniţial prevăzut în publicaţii sau anunţuri. Dacă nu se va obţine nici 
acest preţ, bunurile vor fi vândute, la acelaşi termen, la cel mai mare preţ 
oferit, chiar şi atunci când la licitaţie s-a prezentat un singur ofertant. 
    (10) În toate cazurile, la preţ egal, va fi preferat cel care are un drept de 
preempţiune asupra bunului urmărit. 
    (11) Dispoziţiile alin. (8) şi (9) nu sunt aplicabile la vânzarea bunurilor 
supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii. În aceste cazuri, vânzarea 
se va face la orice preţ şi oricare ar fi numărul concurenţilor, chiar la primul 
termen. 
    (12) Executorul va ţine o listă cu bunurile vândute şi preţul cu care s-au 
vândut. 
    ART. 769 



    Stingerea dreptului de preempţiune 
    Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va 
mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea bunului. 
    ART. 770 
    Depunerea şi consemnarea preţului 
    (1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de 
îndată întregul preţ, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument 
legal de plată; la cererea sa, acceptată de creditor sau de reprezentantul 
său, preţul se va putea depune şi ulterior, în cel mult 5 zile de la data 
licitaţiei. 
    (2) În cazul în care adjudecatar este însuşi creditorul urmăritor şi nu 
participă alţi creditori la urmărire sau, deşi participă, aceştia se află într-un 
rang de preferinţă inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în 
contul preţului creanţa sa, în tot sau în parte. Dacă preţul bunului este mai 
mare decât valoarea creanţei, creditorul va putea depune în contul preţului 
creanţa sa numai dacă depune, de îndată sau în cel mult 5 zile de la data 
licitaţiei, diferenţa dintre preţul de adjudecare şi valoarea creanţei. 
    (3) Dacă preţul sau, după caz, diferenţa de preţ nu se va depune potrivit 
alin. (1) sau (2), se va relua licitaţia ori, după caz, o altă modalitate de 
valorificare a bunului, la acelaşi termen sau la un alt termen, pentru care se 
vor împlini formalităţile de publicitate prevăzute de art. 761, iar primul 
adjudecatar va fi răspunzător atât de scăderea preţului obţinut la a doua 
vânzare, cât şi de cheltuielile făcute pentru aceasta; aceste sume se vor 
stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie 
titlu executoriu şi se vor reţine cu precădere din suma depusă conform art. 
767. 
    (4) Executorul judecătoresc va consemna de îndată sumele de bani 
încasate, păstrând dovada consemnării. Despre aceasta el va face menţiune 
şi în procesul-verbal de licitaţie. 
    ART. 771 
    Închiderea licitaţiei 
    (1) Licitaţia se va închide de îndată ce din sumele obţinute se pot acoperi 
toate creanţele ce se urmăresc, precum şi toate cheltuielile de executare. 
    (2) Executorul judecătoresc va declara închisă licitaţia şi în cazul în care 
în timpul acesteia survine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 702 sau, 
după caz, la art. 750. 
    ART. 772 
    Procesul-verbal de licitaţie 
    (1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un 
proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia. Acest proces-verbal 
va cuprinde, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 678, sub 
sancţiunea nulităţii: 
    a) arătarea locului, datei şi orei când licitaţia a început şi s-a terminat; 
    b) indicarea procesului-verbal de sechestru şi constatările prevăzute la art. 
764 alin. (2); 



    c) arătarea bunurilor vândute, preţul rezultat din vânzarea lor, precum şi 
numele sau denumirea fiecărui adjudecatar. 
    (2) Procesul-verbal va fi semnat de executor, de debitor şi de creditorul 
urmăritor, dacă au fost de faţă, precum şi de adjudecatar. Dacă vreuna 
dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se va face menţiune 
despre aceasta în procesul-verbal. 
    (3) Lista prevăzută la art. 768 alin. (12) şi raportul de expertiză, dacă va fi 
cazul, se anexează la procesul-verbal şi se păstrează împreună cu procesul-
verbal de licitaţie la dosarul de executare. 
    ART. 773 
    Eliberarea titlului de proprietate 
    (1) Executorul judecătoresc îi va elibera, sub semnătura sa, fiecărui 
adjudecatar în parte un certificat de adjudecare, care va cuprinde data şi 
locul licitaţiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi, după 
caz, a preţului plătit sau care urmează să fie plătit. 
    (2) Certificatul eliberat fiecărui adjudecatar constituie dovada dreptului 
de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de valoare 
nominative, adjudecatarul va putea obţine transferul acestora pe numele său, 
în temeiul certificatului de adjudecare. Dacă emitentul titlurilor refuză în 
mod nejustificat transferul, instanţa de executare, la cererea 
adjudecatarului, va da o încheiere care va constata transferul intervenit şi 
care va servi adjudecatarului la efectuarea înregistrărilor prevăzute de lege. 
Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va dispune obligarea emitentului la 
plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum şi obligarea 
sa, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel 
cauzată. 
    (3) În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală 
a preţului; până la predare, debitorul suportă riscul pieirii bunului adjudecat. 
    (4) După predare, executorul va dispune, din oficiu, dacă este cazul, 
radierea din registrele de publicitate a drepturilor şi sarcinilor stinse prin 
adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat. 
    ART. 774 
    Efectele adjudecării 
    Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul 
bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută de drept asupra 
preţului plătit, în afară de cazul în care adjudecatarul ar fi de acord să fie 
menţinute sau vânzarea s-a făcut în condiţiile art. 768 alin. (6). 
    ART. 775 
    Vicii ascunse 
    În cazul vânzării silite la licitaţie publică nu există garanţie contra viciilor 
ascunse ale bunului vândut. 
    ART. 776 
    Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii 
    (1) În cazul vânzărilor la licitaţie publică făcute în condiţiile prezentei 
secţiuni nu este admisibilă nicio cerere de desfiinţare a vânzării împotriva 
terţului adjudecatar care a plătit preţul, în afară de cazul în care a existat 



fraudă din partea acestuia. Asemenea cerere nu poate fi făcută decât pe 
cale de acţiune principală. 
    (2) Când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desfiinţată 
dacă există temei de nulitate, potrivit dreptului comun. 
    ART. 777 
    Menţinerea sau încetarea unor contracte 
    (1) Locaţiunile şi celelalte acte juridice privitoare la bunul adjudecat 
rămân în fiinţă sau, după caz, încetează potrivit legii. În toate cazurile, 
adjudecatarul nu este ţinut să respecte locaţiunea sau un alt act juridic 
atunci când preţul convenit este mai mic cu o treime faţă de preţul pieţei ori 
inferior celui rezultat din locaţiunile sau actele juridice precedente. 
    (2) Plăţile făcute înainte de scadenţă de către locatar sau alte persoane 
interesate nu pot fi opuse adjudecatarului decât dacă sunt înscrise în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice. 
Dispoziţiile alin. (1) rămân aplicabile. 
 
    §4. Dispoziţii speciale 
 
    ART. 778 
    Preluarea bunului în contul creanţei 
    (1) În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în condiţiile 
prezentei secţiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea 
silită asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate prelua în contul 
creanţei sale la preţul stabilit în publicaţiile sau anunţurile de vânzare 
pentru ultimul termen de licitaţie. Dacă acest preţ este mai mare decât 
valoarea creanţei, creditorul poate prelua bunul numai dacă depune, în 
condiţiile art. 770 alin. (1), suma de bani ce reprezintă diferenţa dintre preţ 
şi valoarea creanţei. 
    (2) Dacă mai mulţi creditori vor să preia bunul în condiţiile alin. (1), 
acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinţă stabilite la art. 864 şi 866. 
În cazul creditorilor de rang egal, aceştia vor prelua bunul în coproprietate 
proporţional cu valoarea creanţei fiecăruia. 
    ART. 779 
    Restituirea sau predarea unor bunuri 
    (1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate în condiţiile 
prezentei secţiuni rămân indisponibilizate cel mult un an de la data aplicării 
sechestrului. În cursul acestui termen, executorul judecătoresc poate 
proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Dacă nici după expirarea 
acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, iar creditorul refuză să le 
preia în contul creanţei, ele se restituie din oficiu debitorului sau unui 
reprezentant al său. 
    (2) În cazul în care debitorul căruia ar urma să i se restituie bunurile 
potrivit alin. (1) nu se mai află la domiciliul cunoscut şi nici nu ar putea fi 
identificat în alt loc, iar bunurile respective ar urma să treacă, potrivit legii, 
în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale unde executorul 
judecătoresc îşi are sediul, acesta le va preda organului competent. 



    (3) Despre predarea bunurilor prevăzute la alin. (2) executorul 
judecătoresc va încheia un proces-verbal, ce va fi semnat de el şi de organul 
căruia i s-a făcut predarea. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Poprirea 
 
    ART. 780 
    Obiectul popririi 
    (1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de 
valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului 
ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din 
urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De 
asemenea, în condiţiile art. 732 alin. (1), pot fi poprite şi bunurile mobile 
corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său. 
    (2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face 
obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, 
cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728, dacă 
este cazul. 
    (3) Poprirea se poate înfiinţa şi asupra sumelor sau bunurilor mobile 
incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanţe 
sunt certe şi lichide. 
    (4) Se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, 
poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la 
data îndeplinirii condiţiei. 
    (5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire: 
    a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege 
şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie; 
    b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la 
instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor 
programe ori proiecte; 
    c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 
luni de la data înfiinţării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt 
înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi 
aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la 
momentul înfiinţării primei popriri. 
    ART. 781 
    Cererea de poprire. Competenţa 
    (1) Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor 
judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi 
are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit. 
    (2) În cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, 
competenţa aparţine executorului judecătoresc al cărui birou se află în 
circumscripţia curţii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, după 
caz, de la sediul principal sau, după caz, de la sediile secundare ale 
instituţiei de credit unde debitorul şi-a deschis contul. Dacă debitorul are 



mai multe conturi deschise, competenţa pentru înfiinţarea popririi asupra 
tuturor conturilor aparţine executorului judecătoresc de la oricare dintre 
locurile unde acestea au fost deschise. 
    (3) Dispoziţiile art. 651 alin. (4) sunt aplicabile. 
    ART. 782 
    Înfiinţarea popririi 
    (1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare 
a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul 
căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane 
arătate la art. 780 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a 
executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre 
măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, 
adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe 
încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia 
pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu 
i-au fost anterior comunicate. 
    (2) În adresa de înfiinţare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia 
persoane, care devine, potrivit alin. (1), terţ poprit, interdicţia de a plăti 
debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe 
care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru 
realizarea obligaţiei ce se execută silit. 
    (3) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul 
debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi 
sediul lor, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de 
înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute. 
    (4) În cazul în care se solicită înfiinţarea popririi pentru toate conturile 
unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără 
personalitate juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt 
cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv 
pentru fiecare subunitate fără personalitate juridică a debitorului persoană 
juridică. 
    (5) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi 
operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra 
conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă 
debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, 
aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la 
alte unităţi operaţionale. 
    (6) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se 
înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale 
urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate. 
    (7) În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură de asigurare şi nu a 
fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului 
poprit o copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute la art. 786. Titlul executoriu va fi însoţit de o adresă 
care va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru 
persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi codul numeric personal 



sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, 
dacă sunt cunoscute, numărul şi data adresei în baza căreia s-a înfiinţat 
poprirea asigurătorie, numărul dosarului de executare şi datele de 
identificare a contului în care a fost consemnată suma poprită asigurătoriu. 
    (8) După înfiinţarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va 
putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea 
sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 786. 
    ART. 783 
    Efectul înfiinţării popririi 
    (1) Din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul 
poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la 
indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în 
titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, 
terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea 
diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel. 
    (2) Când se popresc sume cu scadenţe succesive, indisponibilizarea se 
întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenţă, ci şi asupra celor 
exigibile în viitor. 
    (3) Indisponibilizarea se întinde şi asupra fructelor civile ale creanţei 
poprite, precum şi asupra oricăror alte accesorii născute chiar după 
înfiinţarea popririi. 
    (4) Prin efectul indisponibilizării, plata sau cesiunea creanţei poprite nu 
va fi opozabilă creditorului popritor. De asemenea, nu pot fi opuse 
creditorului popritor actele de dispoziţie de orice fel făcute ulterior 
înfiinţării popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. 
    (5) Poprirea întrerupe prescripţia nu numai cu privire la creanţa poprită, 
dar şi în ceea ce priveşte creanţa pentru acoperirea căreia ea a fost 
înfiinţată. 
    (6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va 
înceta decât dacă debitorul consemnează, cu afectaţiune specială, toate 
sumele pentru acoperirea cărora a fost înfiinţată poprirea, la dispoziţia 
executorului judecătoresc, în condiţiile prevăzute la art. 720. Debitorul va 
înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care îl va 
înştiinţa de îndată pe terţul poprit. 
    (7) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în 
valută, instituţiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a 
sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de 
schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă, în 
vederea consemnării acestora potrivit dispoziţiilor art. 786. 
    (8) În cazul în care titlul executoriu cuprinde o obligaţie de plată în valută, 
instituţiile de credit sunt autorizate să efectueze convertirea în valuta 
indicată în titlul executoriu a sumelor existente în conturile debitorului, fie 
în lei, fie într-o altă valută decât aceea în care se face executarea, fără a fi 
necesar consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat 
de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă. 
    ART. 784 



    Publicitatea popririi 
    (1) În cazul când creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă 
garanţie reală, creditorul popritor va fi în drept să ceară, pe baza unei copii 
certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi, 
ca poprirea să fie înscrisă în cartea funciară sau în alte registre de 
publicitate, după caz. 
    (2) Dacă garanţia ipotecară este arătată în cererea de poprire, executorul 
judecătoresc va solicita din oficiu înscrierea în cartea funciară sau în alte 
registre de publicitate, după caz. 
    (3) Radierea acestei înscrieri nu se va putea dispune decât cu citarea 
creditorului la cererea căruia aceasta a fost făcută. 
    (4) În cazul popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile 
incorporale, dispoziţiile art. 741 se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 785 
    Continuarea popririi 
    (1) Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de 
muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terţul poprit va trimite actele 
prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al 
debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care, de la data 
primirii acestor acte, devine terţ poprit. 
    (2) Dacă debitorul părăseşte unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc 
de muncă, ea îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. 
După aflarea noului loc de muncă al debitorului, creditorul îl va aduce la 
cunoştinţa unităţii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit 
alin. (1). 
    ART. 786 
    Obligaţiile terţului poprit 
    (1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de 
bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: 
    1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, 
după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să 
trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru 
realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; 
    2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în 
cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie 
pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri 
pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la 
domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de 
trimitere fiind în sarcina debitorului. 
    (2) Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va proceda potrivit 
alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătaţi la pct. 1 
şi 2 din acelaşi alineat numele şi adresa celorlalţi creditori, precum şi sumele 
poprite de fiecare în parte. 



    (3) Terţul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite 
este supus tuturor îndatoririlor şi sancţiunilor prevăzute de lege pentru 
administratorii-sechestru de bunuri sechestrate. 
    (4) În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale 
şi termenul de restituire este scadent, terţul poate cere executorului să le 
încredinţeze unui administrator-sechestru. 
    (5) Terţul poprit nu va putea face contestaţie împotriva popririi. El îşi va 
formula apărările în instanţa de validare. 
    ART. 787 
    Eliberarea şi distribuirea sumei consemnate 
    (1) Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea 
sumei de bani consemnate, în condiţiile dispoziţiilor art. 786 alin. (1) pct. 1 
şi ale art. 863 şi următoarele. 
    (2) În cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu îşi au sediul în localitatea 
unde funcţionează executorul, sumele consemnate de terţul poprit vor fi 
trimise acestora la adresa indicată în cererea de înfiinţare a popririi ori vor fi 
virate în contul indicat de aceştia, pe cheltuiala debitorului. 
    ART. 788 
    Cazul popririlor ce depăşesc cuantumul sumei urmăribile 
    (1) În cazul în care sunt înfiinţate mai multe popriri şi sumele pentru care 
s-a dispus înfiinţarea popririi depăşesc suma urmăribilă din veniturile 
debitorului, terţul poprit, în termenul prevăzut la art. 786 alin. (1), va reţine 
şi va consemna suma urmăribilă, înştiinţându-i pe executorii judecătoreşti 
care au înfiinţat popririle, dispoziţiile art. 653 aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    (2) Distribuirea se va face de către executorul judecătoresc competent, 
potrivit dispoziţiilor art. 863 şi următoarele. 
    ART. 789 
    Validarea popririi 
    (1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru 
efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma 
urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau 
executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul 
poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza 
instanţa de executare, în vederea validării popririi. 
    (2) În cazul când asupra aceleiaşi sume datorate de terţul poprit există 
mai multe popriri, care nu au fost executate de către acesta, validarea lor se 
va putea judeca printr-o singură hotărâre. 
    (3) Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor şi pe cei intervenienţi, dacă 
este cazul, precum şi pe debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru 
judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe 
necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de 
drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune creditorului 
urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune 
debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară 
popririi. 



    (4) Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează 
sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, 
prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita 
creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî 
desfiinţarea popririi. 
    (5) Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie va 
putea fi validată, dar hotărârea nu va putea fi executată decât după 
ajungerea creanţei la termen sau, după caz, la data îndeplinirii condiţiei. 
    (6) Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru 
sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, în 
acest ultim caz validarea producându-şi efectele numai la data când sumele 
devin scadente. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, 
pentru sumele viitoare, instanţa va dispune menţinerea popririi până la 
realizarea integrală a creanţei. 
    (7) Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale 
care se aflau, la data înfiinţării ei, în mâinile terţului poprit, instanţa va 
hotărî vânzarea lor. 
    (8) Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale 
datorate debitorului, dar care, la data validării, nu se mai aflau în posesia 
terţului, acesta va fi obligat, prin hotărârea de validare, la plata 
contravalorii acestor bunuri, caz în care va fi urmărit direct de către 
executorul judecătoresc. 
    (9) Terţul poprit care, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească 
obligaţiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeaşi 
hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei. 
    ART. 790 
    Căi de atac 
    Hotărârea dată cu privire la validarea popririi este supusă numai apelului, 
în termen de 5 zile de la comunicare. 
    ART. 791 
    Efectele validării popririi 
    (1) Hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de 
creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit, până la 
concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. 
    (2) După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la 
consemnarea sau plata prevăzută la art. 786, în limita sumei determinate 
expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, 
executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de 
validare, în limita sumei ce trebuia consemnată sau plătită. 
    (3) Creditorul popritor, în măsura în care creanţa sa nu va putea fi 
acoperită prin executarea hotărârii de validare, se va putea întoarce cu alte 
urmăriri silite împotriva debitorului poprit. 
    (4) În cazul în care creanţa debitorului poprit este garantată cu ipotecă, 
după ce hotărârea de validare a devenit definitivă, se va intabula în cartea 
funciară strămutarea dreptului de ipotecă în favoarea tuturor creditorilor 
care au obţinut validarea. 



    ART. 792 
    Vânzarea bunurilor poprite 
    Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare sau asupra 
altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor 
potrivit dispoziţiilor prevăzute pentru urmărirea mobiliară propriu-zisă, 
ţinând seama şi de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri, 
precum şi la eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute potrivit dispoziţiilor 
art. 863 şi următoarele. 
    ART. 793 
    Desfiinţarea popririi 
    (1) Dacă după înfiinţarea popririi cauza în temeiul căreia s-a înfiinţat 
aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu sau la 
cererea debitorului poprit, va dispune desfiinţarea popririi printr-o adresă 
către terţul poprit. Atunci când poprirea a fost validată, desfiinţarea 
acesteia se va face de instanţa de executare prin încheiere executorie, dată 
cu citarea părţilor. 
    (2) Când creanţa debitorului poprit este garantată cu ipotecă, acesta va 
putea cere, în temeiul acestei adrese sau, după caz, al încheierii rămase 
definitivă, radierea notării popririi sau a intabulării strămutării dreptului de 
ipotecă în cartea funciară. 
    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul radierii 
popririi asupra unor creanţe sau altor bunuri mobile incorporale, înscrise în 
alte registre de publicitate decât cartea funciară. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor 
 
    §1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini 
 
    ART. 794 
    Obiectul urmăririi 
    Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini aparţinând debitorului nu 
se pot urmări decât pe bază de titluri executorii; ele se pot însă sechestra, 
potrivit dispoziţiilor art. 951 şi următoarele. 
    ART. 795 
    Începerea şi efectuarea urmăririi 
    Urmărirea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini nu se va 
putea face decât în cele 6 săptămâni dinaintea coacerii lor şi va fi precedată 
de o somaţie cu două zile înaintea urmăririi. Sechestrarea însă se va putea 
face în orice timp. 
    ART. 796 
    Înfiinţarea sechestrului 
    (1) Urmărirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor 
judecătoresc, care va proceda la sechestrarea acestora şi la numirea unui 
administrator-sechestru, ales potrivit regulilor aplicabile urmăririi mobiliare 
propriu-zise. 



    (2) Cu acest prilej, executorul va încheia un proces-verbal semnat de 
acesta şi de persoanele care, potrivit legii, au asistat la aplicarea 
sechestrului. Câte un exemplar al procesului-verbal se va preda creditorului, 
debitorului şi administratorului-sechestru, iar unul se va lăsa la primăria în 
raza căreia se află bunurile sechestrate. 
    (3) De asemenea, executorul va trimite de îndată, din oficiu, un exemplar 
al procesului-verbal de sechestru, pentru a fi notată urmărirea în cartea 
funciară. Prin efectul acestei notări, urmărirea va fi opozabilă tuturor celor 
care dobândesc vreun drept asupra imobilului ori asupra fructelor sau 
recoltelor sechestrate. 
    (4) Dispoziţiile art. 743 - 745 se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 797 
    Obligaţiile administratorului-sechestru 
    (1) Administratorul-sechestru va avea îndatorirea de a păstra, de a culege 
şi de a depozita fructele sau recoltele, cheltuielile necesare fiind avansate 
de creditorul urmăritor, potrivit art. 761 alin. (4). 
    (2) Dispoziţiile art. 747 şi 748 se vor aplica, prin asemănare, acestui 
administrator-sechestru. 
    ART. 798 
    Vânzarea fructelor şi recoltelor 
    (1) Executorul judecătoresc va hotărî, după caz, vânzarea fructelor sau a 
recoltelor aşa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese. 
    (2) Vânzarea va fi anunţată, cu cel puţin 5 zile înainte de termen, la 
primăria comunei respective, la domiciliul debitorului şi locul unde se face 
vânzarea, precum şi în alte locuri publice. 
    (3) Ea se va face în zilele, la orele şi în locul hotărâte de executor, cu 
preferinţă în zilele nelucrătoare şi în zilele de târg sau bâlci, fie la faţa 
locului, fie în târg sau bâlci. 
    (4) Vânzarea se va face prin licitaţie publică şi, de preferinţă, pe bani 
gata, în prezenţa unui agent al poliţiei sau a unui reprezentant al 
jandarmeriei ori, în lipsă, a primarului sau a unui delegat al primăriei şi a 
debitorului sau chiar în lipsa acestuia, dacă a fost legal citat. În cazul 
fructelor sau recoltelor prinse de rădăcini, preţul se va putea depune, cu 
acordul creditorului sau al reprezentantului său, şi ulterior, în cel mult 5 zile 
de la data licitaţiei. În toate cazurile, intrarea în posesia bunurilor 
adjudecate se va face numai după plata integrală a preţului. 
    (5) Executorul judecătoresc va putea încuviinţa ca vânzarea să se facă de 
către administrator-sechestru, chiar prin bună învoială, pe preţul curent, 
fără ca acesta să mai fie ţinut de depozitare, în cazurile când: 
    1. fructele sau recolta sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau 
deprecierii şi vânzarea trebuie făcută de urgenţă; 
    2. depozitarea nu este cu putinţă sau dă loc la cheltuieli disproporţionate 
în raport cu valoarea fructelor sau recoltelor. 
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (5), vânzarea se va face cu 
încunoştinţarea creditorului şi a debitorului. 



    (7) Sumele rezultate din vânzarea făcută de administrator-sechestru vor fi 
consemnate de acesta la entitatea specializată prevăzută de lege, în 24 de 
ore de la încasare, iar recipisa de consemnare va fi depusă de îndată la 
executor, împreună cu o listă care va fi semnată de administrator-sechestru 
şi de cumpărători şi în care se vor arăta fructele sau recolta vândută şi preţul 
de vânzare. 
    (8) Dispoziţiile art. 752 - 779, precum şi cele ale art. 863 - 886 se aplică în 
mod corespunzător. 
 
    §2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor 
 
    ART. 799 
    Obiectul urmăririi 
    (1) Se pot urmări toate veniturile prezente şi viitoare ale imobilelor ce 
sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct. 
    (2) De asemenea, se pot urmări şi veniturile debitorului arendaş sau 
chiriaş provenite din exploatarea imobilelor arendate sau închiriate. 
    (3) Urmărirea veniturilor unui imobil nu va putea fi efectuată dacă există 
o urmărire imobiliară asupra aceluiaşi imobil. 
    ART. 800 
    Cererea de urmărire 
    (1) Cererea de urmărire, însoţită de titlul executoriu şi de dovada achitării 
taxelor de timbru, se va îndrepta la executorul judecătoresc din 
circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se află imobilul ale 
cărui venituri se urmăresc. 
    (2) Cererea de urmărire va cuprinde menţiunile prevăzute la art. 663 şi 
indicarea imobilului ale cărui venituri se urmăresc. 
    ART. 801 
    Administratorul-sechestru 
    (1) După încuviinţarea urmăririi silite, la cererea creditorului sau, în lipsă, 
atunci când apreciază că este necesar, executorul judecătoresc va numi, 
prin încheiere, dată cu citarea în termen scurt a părţilor, un administrator-
sechestru, pentru administrarea veniturilor imobilului. 
    (2) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul, debitorul sau o altă 
persoană fizică ori persoană juridică. 
    (3) Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât 
debitorul, executorul îi va fixa drept remuneraţie o sumă, ţinând seama de 
activitatea depusă, stabilind totodată şi modalitatea de plată. 
    (4) Administratorul-sechestru acţionează în calitate de administrator 
însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, dispoziţiile Codului civil 
privitoare la administrarea bunurilor altuia aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    (5) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa, 
administratorul-sechestru, la cererea oricărei persoane interesate, poate fi 
revocat de către executorul judecătoresc şi înlocuit cu altă persoană. 



    (6) De asemenea, la cererea oricărei persoane interesate, administratorul-
sechestru poate fi obligat la despăgubiri de către instanţa de executare. 
    ART. 802 
    Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru 
    (1) Administratorul-sechestru este îndatorat să ia măsuri de conservare şi 
de întreţinere în bună stare a imobilului, să facă însămânţări sau plantaţii 
pomicole ori viticole şi să încaseze chiriile şi arenzile sau alte venituri ale 
imobilului, să plătească impozitele şi taxele locale, dobânzile creanţelor 
ipotecare, primele de asigurare şi, în general, orice alte prestaţii cu 
scadenţe succesive în legătură cu acel imobil. 
    (2) El este autorizat să reţină, pentru cheltuielile de administrare, cel 
mult 10% din sumele încasate, fiind obligat să consemneze restul, în 24 de 
ore de la încasare, la entitatea indicată de executor şi să remită recipisele 
de îndată executorului judecătoresc. 
    (3) Administratorul-sechestru este în drept să denunţe contractele de 
locaţiune existente, potrivit clauzelor contractuale, să ceară evacuarea 
locatarilor, cu încuviinţarea instanţei de executare, şi să sechestreze, în 
numele proprietarului, bunurile mobile ale acestora aflate în imobil. 
    (4) În caz de pericol de întârziere, el va putea lua măsurile de conservare 
sau de asigurare pe care le reclamă o bună administrare. 
    (5) Administratorul-sechestru nu va putea însă încheia contracte de 
închiriere sau de arendare decât pe termen de cel mult 2 ani şi numai cu 
încuviinţarea instanţei de executare, prin încheiere definitivă, dată în 
camera de consiliu, cu citarea părţilor. 
    (6) În afară de cazul de evacuare prevăzut la alin. (3), încuviinţarea 
instanţei de executare este necesară şi pentru intentarea acţiunilor. 
    ART. 803 
    Concursul de urmăriri 
    În cazul când asupra aceluiaşi imobil s-au încuviinţat urmăriri generale de 
venituri la cererea mai multor creditori, ele vor fi conexate, potrivit 
dispoziţiilor art. 653, desemnându-se totodată un singur administrator-
sechestru în persoana celui dintâi numit sau a aceluia care ar prezenta mai 
multe garanţii. 
    ART. 804 
    Publicitatea urmăririi 
    (1) Executorul judecătoresc va afişa de îndată copii certificate ale 
încheierii de încuviinţare a urmăririi la sediul organului de executare, la 
instanţa de executare şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul. De 
asemenea, încheierea va fi publicată şi într-un ziar local, dacă există. 
    (2) Un exemplar al încheierii, în copie certificată de executor, se va 
trimite din oficiu, pentru a se face notarea urmăririi în cartea funciară. 
    ART. 805 
    Predarea imobilului 
    (1) După încuviinţarea urmăririi, executorul judecătoresc se va deplasa la 
faţa locului, însoţit de administratorul-sechestru, căruia îi va preda, pe bază 
de inventar, bunurile ale căror venituri sunt urmărite. Dacă debitorul refuză 



să permită accesul în imobil, lipseşte ori refuză să predea bunurile ale căror 
venituri sunt urmărite, executorul judecătoresc va recurge la concursul 
forţei publice, dispoziţiile art. 733 şi următoarele aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    (2) Totodată, executorul îi va notifica, printr-o înştiinţare scrisă, pe 
chiriaşi, pe arendaşi sau pe cei care au alte contracte de exploatare a 
imobilului că toate veniturile acestuia sunt sechestrate şi că sunt îndatoraţi 
ca în viitor să plătească chiriile, arenzile sau alte venituri rezultate din 
contractele de exploatare a imobilului direct administratorului-sechestru ori 
să le consemneze la unitatea prevăzută de lege, depunând recipisele la 
administratorul-sechestru. 
    (3) Executorul va încheia un proces-verbal prin care va constata aducerea 
la îndeplinire a celor de mai sus şi care va fi semnat de el şi de 
administratorul-sechestru. 
    (4) Procesul-verbal va fi încheiat în 3 exemplare, dintre care unul va fi 
predat administratorului-sechestru, altul va fi comunicat debitorului, 
împreună cu încheierea de încuviinţare a urmăririi, în condiţiile art. 666 şi 
următoarele, iar al treilea va fi ataşat la dosarul de executare, împreună cu 
dovezile de comunicare a înştiinţărilor făcute chiriaşilor şi arendaşilor. 
    (5) Executorul va putea sechestra veniturile, în condiţiile alin. (1) - (4), 
chiar în lipsa administratorului-sechestru, urmând ca acestuia să i se predea 
bunurile ulterior. 
    (6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor în 
termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat că nu acceptă 
această însărcinare. Acesta şi cel care refuză în mod expres însărcinarea vor 
fi înlocuiţi de îndată cu altă persoană prin încheiere dată de executor fără 
citarea părţilor. 
    ART. 806 
    Efectele urmăririi 
    (1) De la data notării urmăririi în cartea funciară, aceasta va fi opozabilă 
tuturor dobânditorilor de drepturi asupra imobilului. 
    (2) De la aceeaşi dată, cesiunile de venituri, contractele de închiriere, de 
arendare sau de exploatare a imobilului, inclusiv cesiunile de drepturi 
rezultând din aceste contracte, nu vor fi opozabile creditorului urmăritor. 
    (3) De la data notificării sechestrului persoanelor arătate la art. 805 alin. 
(2), plata chiriilor, arenzilor sau altor venituri ale imobilului făcută 
debitorului va fi, de asemenea, inopozabilă creditorului urmăritor. 
    (4) Plata sumelor prevăzute la alin. (3), făcută debitorului înainte de data 
notificării şi de termenul fixat în contractul respectiv, va fi opozabilă 
creditorului urmăritor numai dacă este constatată printr-un înscris cu dată 
certă. 
    ART. 807 
    Evacuarea debitorului 
    În cazul în care debitorul ocupă el însuşi imobilul ale cărui venituri sunt 
urmărite, la cererea creditorului, instanţa de executare va putea, după 
împrejurări, să ordone evacuarea, în tot sau în parte, a imobilului fie de 



îndată, fie într-un anumit termen, în scopul asigurării unei mai bune 
exploatări a acestuia. 
    ART. 808 
    Sumele necesare întreţinerii debitorului 
    Dacă debitorul nu are alte mijloace de subzistenţă, la cererea sa, 
executorul judecătoresc va dispune ca o parte din venituri să servească 
pentru întreţinerea rezonabilă a lui şi a familiei sale, pe toată durata 
urmăririi, dispoziţiile art. 832 aplicându-se în mod corespunzător. 
    ART. 809 
    Descărcarea administratorului-sechestru 
    (1) La sfârşitul fiecărei perioade de 6 luni, socotite de la data predării 
imobilului sau de la data fixată de executor, precum şi la sfârşitul gestiunii, 
administratorul-sechestru este dator să prezinte o dare de seamă, în faţa 
executorului şi a părţilor interesate, cu privire la veniturile încasate şi 
cheltuielile efectuate, pe bază de documente justificative. 
    (2) Executorul va verifica socotelile şi, dacă acestea sunt regulat 
întocmite şi corespund realităţii, va da descărcare administratorului-
sechestru, prin încheiere, dată fără citarea părţilor. În caz contrar, la 
cererea părţii interesate sau din oficiu, executorul va dispune, prin încheiere, 
revocarea din funcţie a administratorului-sechestru şi numirea altei persoane. 
    (3) Remuneraţia administratorului-sechestru va fi plătită numai dacă 
socotelile au fost date şi aprobate, primind descărcare de la executor. Suma 
remuneraţiei se impută asupra veniturilor realizate din administrarea 
imobilului. 
    ART. 810 
    Eliberarea şi distribuirea veniturilor 
    (1) După fiecare depunere de socoteli, sumele rezultate din urmărire vor 
fi eliberate sau, după caz, distribuite între creditori, potrivit dispoziţiilor art. 
863 şi următoarele. 
    (2) În caz de concurs între urmărirea generală de venituri şi o urmărire 
imobiliară, înfiinţată ulterior de un creditor ipotecar în rang prioritar, acesta 
din urmă va avea drept de preferinţă asupra veniturilor nedistribuite. 
    ART. 811 
    Încetarea urmăririi 
    Urmărirea veniturilor încetează: 
    1. prin renunţare la urmărire, făcută de toţi creditorii urmăritori şi 
intervenienţi; 
    2. prin plata creanţelor acestora, inclusiv a dobânzilor şi a cheltuielilor de 
judecată şi de executare; 
    3. prin depunerea, cu afectaţiune specială, a sumelor pentru care s-a 
făcut urmărirea, în condiţiile art. 720; 
    4. prin adjudecarea silită a imobilului; 
    5. prin trecerea unui termen de 5 ani de la înfiinţarea ei, chiar dacă 
creditorul urmăritor nu a fost îndestulat. Se exceptează cazul când se 
urmăresc veniturile unui uzufruct asupra unui imobil. 
 



    CAPITOLUL II 
    Urmărirea imobiliară 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Bunurile imobile care pot fi urmărite 
 
    ART. 812 
    Obiectul urmăririi 
    (1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile. 
    (2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare şi dreptul de uzufruct 
asupra unui imobil, precum şi dreptul de superficie. 
    (3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul 
dominant căruia îi profită. 
    (4) Nu sunt supuse urmăririi silite imobilele declarate neurmăribile în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 
    (5) În cazul titlurilor executorii privitoare la creanţe a căror valoare nu 
depăşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi 
făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri 
urmăribile, dar nu pot fi valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a 
furniza executorului judecătoresc informaţiile, lămuririle şi dovezile 
necesare, precum şi furnizarea cu rea-credinţă de informaţii incomplete în 
legătură cu existenţa şi valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de 
natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanţei permit 
declanşarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanţei nu 
depăşeşte 10.000 lei. 
    ART. 813 
    Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară 
    (1) Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în 
întregimea lor. 
    (2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate 
distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje 
sau pe apartamente, precum şi orice alte drepturi privitoare la bunuri pe 
care legea le declară imobile. 
    (3) Sunt supuse urmăririi silite, odată cu imobilul înscris în cartea funciară, 
şi orice alte lucrări autonome sau adăugate, potrivit Codului civil, chiar dacă 
acestea din urmă nu sunt înscrise în cartea funciară la data începerii 
urmăririi. 
    ART. 814 
    Întinderea urmăririi 
    (1) Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor 
accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum şi asupra fructelor şi 
veniturilor acestuia. 
    (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. 
    ART. 815 
    Imobilele minorilor şi interzişilor 



    (1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie 
judecătorească nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil 
aflat în proprietatea comună a minorului sau a persoanei puse sub interdicţie 
judecătorească şi a unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă 
obligaţia prevăzută în titlul executoriu este comună. 
    ART. 816 
    Urmărirea imobilelor ipotecate 
    (1) Creditorii care au ipotecă înscrisă asupra unui imobil îl pot urmări în 
orice mâini ar trece şi pot cere vânzarea lui pentru a se îndestula din preţul 
rezultat. 
    (2) Cu toate acestea, în cazul în care se urmăreşte un imobil ipotecat care 
a fost ulterior înstrăinat, dobânditorul, care nu este personal obligat pentru 
creanţa ipotecară, poate să se opună vânzării imobilului ipotecat, dacă au 
rămas alte imobile ipotecate în posesia debitorului principal, şi să ceară 
instanţei de executare urmărirea prealabilă a acestora din urmă, după 
regulile prevăzute de Codul civil în materie de fidejusiune. Pe durata 
urmăririi acestor bunuri, urmărirea imobilului aparţinând terţului dobânditor 
este suspendată. 
    (3) Contestaţia prin care terţul dobânditor se opune scoaterii la vânzare se 
va putea face, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la 
comunicarea încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a 
începerii urmăririi silite. 
    (4) Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vânzare silită a 
bunurilor neipotecate ale debitorului său decât în cazul în care urmărirea 
silită a bunurilor imobile ipotecate nu a condus la îndestularea creditorului 
ipotecar în limita sumelor totale datorate. 
    ART. 817 
    Urmărirea imobilelor proprietate comună 
    (1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor 
putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate 
comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea 
creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată în cartea funciară. 
    (2) Până la soluţionarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, 
urmărirea imobilului este de drept suspendată. Dacă nu s-a făcut decât 
cerere de partaj, până la soluţionarea acesteia, prin hotărâre rămasă 
definitivă, se suspendă prescripţia dreptului la acţiune contra debitorului 
coproprietar sau devălmaş. 
    (3) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a 
debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi 
necesar să ceară partajul, dacă ea este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi 
este înscrisă, prin arătarea unei fracţiuni, în cartea funciară. În acest caz, 
coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a întregului imobil aflat în 
coproprietate în condiţiile prevăzute la art. 822. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 



    Încuviinţarea urmăririi imobiliare 
 
    ART. 818 
    Cererea de urmărire 
    (1) Cererea de urmărire, însoţită de titlul executoriu şi de dovada achitării 
taxelor de timbru, se va îndrepta la executorul judecătoresc din 
circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se află imobilul 
aparţinând debitorului urmărit sau unei alte persoane, dacă se urmăreşte un 
imobil ipotecat. 
    (2) Dacă se urmăreşte un imobil care se întinde însă în diferite 
circumscripţii, cererea se va putea face la oricare dintre executorii 
judecătoreşti competenţi să facă executarea silită, după alegerea 
creditorului. 
    (3) Cererea de urmărire va cuprinde menţiunile prevăzute la art. 663. 
    ART. 819 
    Înregistrarea cererii de urmărire 
    După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita de îndată 
instanţei de executare în circumscripţia căreia se află imobilul încuviinţarea 
urmăririi lui silite, dispoziţiile art. 664 şi 665 aplicându-se în mod 
corespunzător. 
    ART. 820 
    Încuviinţarea urmăririi 
    (1) Încheierea de încuviinţare a executării se va comunica, în copie 
certificată de către executorul judecătoresc, debitorului şi terţului 
dobânditor, dacă este cazul, însoţită de titlul executoriu şi de somaţie, 
punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să 
plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare. 
    (2) Dacă se urmăreşte numai cota-parte aparţinând debitorului din 
imobilul aflat în proprietate comună pe cote-părţi, copii certificate ale 
încheierii de încuviinţare a executării vor fi comunicate şi coproprietarilor, 
cu invitaţia de a-şi exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 822. 
    ART. 821 
    Publicitatea urmăririi 
    (1) Odată cu comunicarea încheierii de încuviinţare, executorul va solicita 
biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună, în baza 
acesteia, notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea 
creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea. 
    (2) Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la acelaşi birou sau la 
birouri teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară diferite, pentru o 
creanţă garantată cu ipotecă colectivă, cererea de notare a urmăririi se va 
înainta biroului teritorial la care este înscrisă ipoteca principală, care, după 
ce va săvârşi notările prevăzute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe 
încheierile sale biroului de cadastru şi publicitate imobiliară unde este 
înscrisă ipoteca secundară. 
    (3) Când dreptul de proprietate este înscris numai provizoriu în favoarea 
debitorului, notarea se va face sub condiţia justificării înscrierii provizorii. În 



acest caz, creditorul urmăritor va fi în drept să exercite, în numele 
debitorului, acţiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. 
    (4) Când cererea de notare nu poate fi admisă din cauza unui impediment 
de carte funciară, potrivit legii, se va nota respingerea acesteia. 
    (5) Încheierea de admitere sau respingere a notării pronunţate de 
registratorul de carte funciară se va comunica, în afara creditorului 
urmăritor, executorului judecătoresc, precum şi persoanelor care, potrivit 
menţiunilor din cartea funciară, sunt interesate. 
    ART. 822 
    Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate 
    (1) Coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză vor putea 
exercita dreptul de a cere scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în 
indiviziune, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare 
a urmăririi ori, în lipsă, de la data comunicării încheierii de notare a acesteia 
în cartea funciară. 
    (2) Cererea nu va fi admisă decât dacă va fi semnată de toţi coproprietarii 
şi dacă va fi depusă personal ori, în lipsă, prin mandatar având procură 
specială. Dacă cererea acestora a fost legalizată de notarul public sau 
certificată de avocat, ea va putea fi depusă de oricare dintre coproprietari, 
personal sau prin reprezentant, ori va putea fi, de asemenea, transmisă prin 
poştă, după caz. 
    (3) Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea la vânzare a 
întregului imobil, prin încheiere, dată fără citarea părţilor, care se va 
comunica creditorului urmăritor. 
    ART. 823 
    Suspendarea urmăririi la cererea debitorului 
    (1) După primirea încheierii de încuviinţare a urmăririi, debitorul poate 
cere instanţei de executare, în termen de 10 zile de la comunicare, să îi 
încuviinţeze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de 
executare, să se facă din veniturile nete ale imobilelor sale, chiar 
neurmărite, sau din alte venituri ale sale, pe timp de 6 luni. 
    (2) Instanţa sesizată potrivit alin. (1) va cita părţile în camera de consiliu 
şi se va pronunţa de îndată prin încheiere definitivă. În caz de admitere a 
cererii debitorului, instanţa va dispune suspendarea urmăririi silite 
imobiliare, încheierea fiind comunicată şi executorului. 
    (3) Suspendarea urmăririi se va comunica, prin grija executorului, 
chiriaşilor şi arendaşilor sau altor debitori care, de la data comunicării, vor 
consemna toate sumele scadente în viitor la unitatea prevăzută de lege şi 
vor depune recipisa de consemnare la executorul judecătoresc. 
    (4) Venitul afectat va servi în mod exclusiv pentru acoperirea creanţei 
creditorului urmăritor. 
    (5) Pentru motive temeinice, creditorul poate solicita instanţei reluarea 
urmăririi înainte de expirarea termenului de 6 luni, dispoziţiile alin. (2) fiind 
aplicabile în mod corespunzător. 
    ART. 824 
    Concursul de urmăriri imobiliare 



    În cazul când mai mulţi creditori au început urmăriri asupra aceluiaşi 
imobil, ele se vor conexa de către instanţă, la cererea oricăruia dintre ei sau 
a oricăruia dintre executorii judecătoreşti, în condiţiile prevăzute la art. 653. 
    ART. 825 
    Modalităţi de valorificare 
    Imobilele urmărite silit se valorifică prin modalităţile de vânzare 
prevăzute la art. 753 - 755, care se aplică în mod corespunzător. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Efectele urmăririi 
 
    ART. 826 
    Inopozabilitatea unor drepturi 
    Drepturile reale, precum şi orice alte drepturi înscrise după notarea 
urmăririi imobilului în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului 
urmăritor şi adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege 
ori de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu 
acel drept ori debitorul sau terţul dobânditor a consemnat sumele necesare 
acoperirii creanţelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de 
executare. 
    ART. 827 
    Locaţiunea şi cesiunea de venituri 
    (1) Închirierile sau arendările, precum şi cesiunile de venituri făcute de 
debitor sau terţul dobânditor după data notării urmăririi nu vor fi opozabile 
creditorului urmăritor şi adjudecatarului. 
    (2) Închirierile sau arendările anterioare notării sunt opozabile, în 
condiţiile legii, atât creditorilor urmăritori, cât şi adjudecatarului. Cu toate 
acestea, adjudecatarul nu este ţinut să respecte locaţiunea atunci când 
preţul convenit este mai mic cu o treime decât preţul pieţei sau mai mic faţă 
de cel rezultat din locaţiunile precedente. 
    (3) Plăţile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmărit înainte de 
scadenţă nu pot fi însă opuse creditorilor urmăritori şi adjudecatarului decât 
dacă sunt notate în cartea funciară. Dispoziţiile alin. (2) teza a doua rămân 
aplicabile. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Vânzarea la licitaţie publică 
 
    §1. Formalităţile premergătoare vânzării 
 
    ART. 828 
    Procesul-verbal de situaţie 
    (1) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în 
cartea funciară a urmăririi silite, executorul judecătoresc, în vederea 
identificării imobilului urmărit şi a preţuirii lui, va încheia un proces-verbal 
de situaţie, care va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 838 alin. 



(1) lit. a) - c), e) şi m), elemente privind descrierea imobilului urmărit, 
precum şi, dacă este cazul, obligaţiile fiscale cu privire la imobil şi sumele 
datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de 
proprietari. În cazul în care debitorul nu furnizează aceste elemente în 
condiţiile art. 627, executorul judecătoresc va face demersurile prevăzute la 
art. 659 spre a obţine înscrisurile şi relaţiile care fac posibile identificarea 
imobilului urmărit şi evaluarea sa. În invitaţia comunicată debitorului potrivit 
art. 627, executorul judecătoresc, sub sancţiune de nulitate a executării, va 
indica debitorului că, în lipsa unor relaţii, însoţite de acte doveditoare, 
privind descrierea imobilului spre a face posibilă evaluarea, se va recurge la 
demersurile prevăzute la art. 659. În toate cazurile, în vederea identificării 
imobilului, executorul judecătoresc are dreptul să se deplaseze la locul 
situării imobilului. 
    (2) În cazul în care imobilul supus urmăririi nu este înscris în cartea 
funciară, executorul judecătoresc va solicita biroului de cadastru şi 
publicitate imobiliară, în numele debitorului, deschiderea cărţii funciare, în 
baza unei documentaţii cadastrale întocmite de o persoană autorizată şi a 
titlurilor de proprietate obţinute, când este cazul, în condiţiile art. 659. 
Cheltuielile necesare vor fi avansate de creditor şi vor fi imputate 
debitorului cu titlu de cheltuieli de executare silită, în condiţiile art. 669. 
    ART. 829 
    Evacuarea debitorului 
    În cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul 
urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va 
putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în 
parte, fie de îndată, fie într-un anumit termen. 
    ART. 830 
    Administrarea imobilului urmărit 
    (1) Pe data comunicării încheierii de încuviinţare a executării, debitorul 
sau, după caz, terţul dobânditor este decăzut din dreptul de a efectua acte 
de administrare asupra imobilului urmărit. 
    (2) Executorul judecătoresc va numi un administrator-sechestru care să 
asigure administrarea imobilului, încasarea veniturilor, efectuarea 
cheltuielilor necesare şi apărarea în litigiile privitoare la acest bun. 
    (3) Când debitorul însuşi sau terţul dobânditor este administratorul-
sechestru al imobilului urmărit, executorul judecătoresc îi va preda imobilul 
cu acest titlu. 
    ART. 831 
    Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru 
    (1) Administratorul-sechestru este obligat: 
    a) să păstreze şi să întreţină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; 
    b) să încaseze chiriile, arenzile şi alte venituri; 
    c) să plătească primele de asigurare, impozitele şi taxele locale; 
    d) să denunţe contractele de locaţiune existente, cu respectarea clauzelor 
contractuale, şi să ceară evacuarea locatarilor; 



    e) să încheie, cu încuviinţarea instanţei de executare, dată prin încheiere, 
cu citarea părţilor, contracte de locaţiune pe termen de cel mult 2 ani; 
    f) să culeagă fructele şi recoltele şi să le vândă, în condiţiile prevăzute la 
art. 798. 
    (2) Dispoziţiile art. 801 şi următoarele se aplică în mod corespunzător şi 
administratorului-sechestru numit în cadrul acestei proceduri. 
    ART. 832 
    Sumele necesare întreţinerii debitorului 
    (1) Dacă debitorul sau terţul dobânditor nu are alt mijloc de subzistenţă 
decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul 
judecătoresc va fixa prin proces-verbal o cotă de cel mult 20% din aceste 
venituri pentru întreţinerea rezonabilă a lui şi a familiei sale, pe toată 
durata urmăririi. 
    (2) Împotriva măsurii luate de către executorul judecătoresc, cei 
interesaţi se pot adresa instanţei de executare. Instanţa va cita părţile în 
termen scurt, în camera de consiliu, şi va hotărî prin încheiere definitivă. 
    ART. 833 
    Distribuirea veniturilor imobilului 
    Sumele încasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, 
cu respectarea dispoziţiilor art. 863 - 886, chiar înainte de distribuirea 
preţului rezultat din vânzarea imobilului urmărit. 
 
    §2. Scoaterea în vânzare a imobilului 
 
    ART. 834 
    Declanşarea procedurii de vânzare 
    (1) Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare 
a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe 
procedura de vânzare. 
    (2) În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri 
imobile distincte ale debitorului, procedura de vânzare prin licitaţie publică 
se va îndeplini pentru fiecare bun în parte. 
    ART. 835 
    Evaluarea imobilului urmărit 
    (1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea 
de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea 
respectivă, şi o va comunica părţilor. 
    (2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate 
imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează 
imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în 
folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre 
executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului. 
    (3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el 
însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să 
stabilească valoarea de circulaţie a imobilului. 



    (4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la 
comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. 
Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul 
prevăzut la art. 822, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen. 
    (5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru 
evaluarea imobilului. 
    (6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care 
va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 
757 alin. (6) - (9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică 
părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea 
evaluării imobilului, dacă este cazul. 
    (7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă 
valoare. 
    (8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în 
vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare 
înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau 
informaţii disponibile, inclusiv cele obţinute de executor pe baza 
demersurilor întreprinse în condiţiile art. 659. 
    ART. 836 
    Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi 
    (1) Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a 
licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 835, prin încheiere definitivă, 
dată fără citarea părţilor. 
    (2) Separat de preţul imobilului se va determina şi valoarea drepturilor de 
uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, dacă aceste drepturi au fost intabulate 
ulterior înscrierii vreunei ipoteci; în cazul imobilelor înscrise în cartea 
funciară se va avea în vedere valoarea acestor drepturi menţionată în cartea 
funciară, iar dacă nu este înscrisă, ea se va stabili, când este cazul, prin 
expertiză, în condiţiile arătate la art. 835. 
    ART. 837 
    Punerea în vânzare 
    (1) În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va 
fixa, prin încheiere definitivă, termenul pentru vânzarea imobilului, ce va fi 
adus la cunoştinţa publică prin publicaţii de vânzare. 
    (2) Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 20 de zile şi nici 
mai lung de 40 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va 
avea loc licitaţia. 
    ART. 838 
    Publicitatea vânzării 
    (1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni: 
    a) denumirea şi sediul organului de executare; 
    b) numărul dosarului de executare; 
    c) numele executorului judecătoresc; 
    d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale 
terţului dobânditor, dacă va fi cazul, şi ale creditorului; 
    e) titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară; 



    f) identificarea imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic 
şi a numărului de carte funciară, precum şi descrierea lui sumară; 
    g) preţul la care a fost evaluat imobilul; 
    h) menţiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile 
de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei 
ipoteci, şi că, în cazul în care creanţele creditorilor urmăritori nu ar fi 
acoperite la prima licitaţie, se va proceda în aceeaşi zi la o nouă licitaţie 
pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi. Preţul de la care vor 
începe aceste licitaţii va fi cel prevăzut la art. 845 alin. (6) şi (7); 
    i) ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie; 
    j) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să îl 
anunţe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi 
sub sancţiunile prevăzute de lege; 
    k) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare; 
    l) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de 
vânzare, o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
    m) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc. 
    (2) Menţiunile arătate la alin. (1) lit. a) şi c) - m) sunt prevăzute sub 
sancţiunea nulităţii. 
    (3) Publicaţia de vânzare se va afişa la sediul organului de executare şi al 
instanţei de executare, la locul unde se află imobilul urmărit, la sediul 
primăriei în a cărei rază teritorială este situat imobilul, precum şi la locul 
unde se desfăşoară licitaţia, dacă acesta este altul decât locul unde este 
situat imobilul. 
    (4) Publicaţii în extras, cuprinzând menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), 
c) şi f) - m), se vor face, sub sancţiunea nulităţii, într-un ziar de circulaţie 
naţională, dacă valoarea imobilului depăşeşte suma de 250.000 lei, sau într-
un ziar local, dacă nu trece peste această sumă. Publicaţia, în extras sau în 
întregul ei, va putea fi publicată şi în ziare, reviste şi alte publicaţii 
existente care sunt destinate vânzării unor imobile de natura celui scos la 
licitaţie, inclusiv pe pagini de internet deschise în acelaşi scop. 
    (5) Cheltuielile de afişare şi publicare vor fi avansate de către creditorul 
urmăritor şi vor fi preluate din preţul bunurilor urmărite. 
    (6) Îndeplinirea formalităţilor privind afişarea publicaţiei la sediul 
executorului judecătoresc, la locul unde se află imobilul urmărit, precum şi 
la locul unde se desfăşoară licitaţia, dacă acesta este altul decât locul unde 
este situat imobilul, se va constata prin procese-verbale încheiate de 
executorul judecătoresc. Afişarea la locul imobilului se poate face şi de 
către agentul procedural al executorului judecătoresc. În cazul afişării la 
sediul instanţei şi la sediul primăriei, procesul-verbal se întocmeşte de către 
funcţionarul instituţiei însărcinat cu asemenea atribuţii, la dosarul de 
executare trebuind să existe, la data licitaţiei, dovada că executorul 
judecătoresc a solicitat instituţiilor respective afişarea publicaţiei. 
    ART. 839 



    Comunicarea publicaţiilor de vânzare 
    (1) Câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica, potrivit 
dispoziţiilor pentru comunicarea şi înmânarea citaţiilor: 
    a) creditorului urmăritor şi debitorului, precum şi, după caz, terţului 
dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în 
legătură cu bunul imobil scos la vânzare; 
    b) creditorilor ipotecari înscrişi în cartea funciară, precum şi celor care au 
înscrieri provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real, dacă înscrierile 
sau notările sunt anterioare notării urmăririi. Comunicarea se va face, pentru 
creditorii ipotecari, la domiciliul ales în actul prin care s-a constituit dreptul 
de ipotecă, iar în lipsă, la domiciliul sau sediul real; 
    c) organelor fiscale locale. 
    (2) În cazul în care se urmăreşte imobilul unui minor sau al unei persoane 
puse sub interdicţie judecătorească, o copie de pe publicaţia de vânzare a 
imobilului se comunică şi la parchetul de pe lângă instanţa de executare. 
    ART. 840 
    Situaţia vânzătorului imobilului urmărit 
    (1) Vânzătorul imobilului urmărit, care are, în condiţiile legii, ipotecă 
legală, precum şi dreptul de a cere sau de a declara rezoluţiunea pentru 
neplata preţului, va fi somat prin publicaţie să opteze, în scris, în termen de 
5 zile de la comunicarea publicaţiei, pentru valorificarea unuia dintre aceste 
drepturi. 
    (2) Dacă nu a optat în termenul prevăzut la alin. (1) pentru dreptul de a 
obţine rezoluţiunea, vânzătorul se consideră decăzut din acest drept şi nu 
mai poate reclama decât creanţa garantată cu ipotecă. 
    (3) În cazul în care a optat pentru rezoluţiune, acţiunea în rezoluţiune a 
vânzării se face în cadrul contestaţiei la executare, în termen de 15 zile de 
la expedierea opţiunii către executorul judecătoresc. În acelaşi termen 
trebuie făcută şi declaraţia unilaterală de rezoluţiune a vânzării. 
    (4) Urmărirea silită a imobilului se suspendă la data la care vânzătorul 
imobilului urmărit depune la executorul judecătoresc dovada înregistrării în 
termen a contestaţiei la executare prevăzute la alin. (3) sau, după caz, 
dovada comunicării către cumpărător, în acelaşi termen, a declaraţiei 
unilaterale de rezoluţiune. 
    (5) Urmărirea silită a imobilului este de asemenea suspendată şi atunci 
când acţiunea în rezoluţiune pentru neplata preţului a fost introdusă anterior 
începerii urmăririi silite, cu condiţia ca aceasta să fi fost notată în cartea 
funciară. Dacă acţiunea în rezoluţiune introdusă anterior începerii urmăririi 
silite nu a fost notată în cartea funciară, vânzătorul poate, în termenul 
prevăzut la alin. (1), să îşi exprime în scris opţiunea de a continua ori nu 
judecata şi să noteze acţiunea în cartea funciară, dacă este cazul. Aceste 
dispoziţii se aplică, în mod corespunzător, şi declaraţiei unilaterale de 
rezoluţiune a vânzării făcute înainte de începerea urmăririi silite. 
    (6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi coschimbaşului, precum şi 
oricărui alt înstrăinător care este titularul unei ipoteci legale asupra 
imobilului care face obiectul urmăririi silite. 



 
    §3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului 
 
    ART. 841 
    Locul licitaţiei 
    Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de 
executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se 
consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vânzarea 
se poate efectua şi la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul. 
    ART. 842 
    Participanţii la licitaţie 
    (1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care 
are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească 
bunul ce se vinde. 
    (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. 
    (3) Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea 
sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal de licitaţie. 
    (4) Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se 
va păstra la dosarul executării. 
    (5) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile 
oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a 
primei licitaţii. 
    ART. 843 
    Garanţia de participare 
    (1) Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să 
depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului 
judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul 
respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare. 
    (2) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au obligaţia de a depune 
garanţia prevăzută la alin. (1). 
    (3) De asemenea, sunt dispensate de garanţia prevăzută la alin. (1) 
persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un 
drept de proprietate comună pe cote-părţi sau sunt titularii unui drept de 
preempţiune, după caz. 
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă valoarea creanţei 
ipotecare sau valoarea cotei-părţi a proprietarului nu acoperă cuantumul 
garanţiei prevăzute în alin. (1), se va completa diferenţa. 
    ART. 844 
    Amânarea licitaţiei 
    (1) Executorul judecătoresc va amâna vânzarea, din oficiu sau la cererea 
părţii interesate, dacă se constată că nu au fost respectate termenele de 
înştiinţare a debitorului sau a terţului dobânditor ori, după caz, cele de 
efectuare a publicităţii vânzării. Pentru noul termen, care nu poate fi mai 



lung de 20 de zile de la dată fixată pentru prima vânzare, se vor reface 
formalităţile de publicitate încălcate, potrivit art. 838. 
    (2) În toate cazurile, partea interesată, dacă a fost prezentă, poate 
solicita amânarea vânzării prin cerere scrisă făcută înainte de începerea 
licitaţiei, sub sancţiunea decăderii. 
    ART. 845 
    Efectuarea licitaţiei 
    (1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de 
către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea 
dată. 
    (2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil. 
    (3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărţi funciare sunt grevate 
cu aceeaşi ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, 
executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a 
creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai 
multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Executorul 
judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte 
determinată din imobil, după efectuarea operaţiunii de dezmembrare a 
imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient 
individualizată. 
    (4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării 
lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, va fi 
stabilită de executor. 
    (5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, 
la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la 
preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, 
potrivit art. 835 alin. (1) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest 
preţ. 
    (6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau 
servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de 
vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de 
la cel fixat în publicaţie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit 
art. 836 alin. (2). 
    (7) Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut 
obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise 
anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc 
va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele 
drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în 
publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6). 
    (8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, 
vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care 
se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 838. La acest termen, licitaţia 
va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă 
nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la 
acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai 
puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va putea 



face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care 
începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-
al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste 
menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la 
al doilea termen. 
    (9) Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea 
creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie, în 
condiţiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va 
începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se 
obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest 
termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic 
decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacă 
se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii. 
În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea 
termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni 
privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea 
termen. 
    (10) Executorul va ţine o listă în care va trece numele persoanelor care au 
luat parte la licitaţie şi sumele pe care le-au oferit. 
    (11) Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de 
licitaţie, a oferit preţul de vânzare cel mai mare ori, după caz, cel arătat la 
alin. (6) - (8). 
    (12) În toate cazurile, la preţ egal, va fi preferat cel care are un drept de 
preempţiune asupra bunului urmărit. 
    ART. 846 
    Procesul-verbal de licitaţie 
    (1) Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi 
rezultatul fiecărei licitaţii, care va cuprinde: 
    a) locul, data şi ora când s-a ţinut licitaţia; 
    b) numele executorului judecătoresc; 
    c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
creditorului, debitorului, terţului dobânditor, dacă e cazul, şi ale 
reprezentanţilor lor; 
    d) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
participanţilor, cu arătarea sumelor oferite de fiecare; 
    e) menţiunile că ofertanţii au depus garanţie, că aceea a adjudecatarului 
s-a reţinut şi că executorul a dispus restituirea de îndată a garanţiilor depuse 
de ceilalţi participanţi; 
    f) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
adjudecatarului imobilului, dacă este cazul. 
    (2) Lista prevăzută la art. 845 alin. (10), ofertele de cumpărare şi raportul 
de expertiză, dacă va fi cazul, se vor anexa la procesul-verbal. 
    (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor, de creditor, de debitor şi de 
terţul dobânditor, dacă sunt prezenţi, precum şi de adjudecatar şi de alţi 
participanţi la licitaţie, dacă este cazul. Despre refuzul semnării procesului-
verbal se va face menţiune de către executorul judecătoresc. 



    ART. 847 
    Stingerea dreptului de preempţiune 
    Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va 
mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea imobilului. 
    ART. 848 
    Depunerea preţului 
    (1) Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului 
judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-
se seama de garanţia depusă în contul preţului. 
    (2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în 
contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ în 
termenul prevăzut la alin. (1). Dacă există alţi creditori care au un drept de 
preferinţă în condiţiile art. 864 şi 866, el va depune până la concurenţa 
preţului de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor lor, în 
măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ. 
    ART. 849 
    Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei 
    (1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 848 
alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la 
preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat 
să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de 
preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit 
iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua 
licitaţie. 
    (2) Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul 
adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de 
urmărirea imobilului. 
    (3) Suma datorată potrivit alin. (1) şi (2) de fostul adjudecatar se 
stabileşte de executor prin procesul-verbal de licitaţie, care constituie titlu 
executoriu. Această sumă se va reţine cu precădere din garanţia depusă. 
    ART. 850 
    Restituirea garanţiilor 
    După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, 
potrivit art. 845, executorul, la cerere, va dispune restituirea garanţiilor 
depuse de ceilalţi participanţi, procedând, când este cazul, potrivit 
dispoziţiilor art. 849 alin. (3). 
    ART. 851 
    Plata preţului în rate 
    La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul 
creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum şi al debitorului, 
pentru partea din preţ care depăşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata 
preţului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul şi 
data scadenţei lor, precum şi suma care se plăteşte de îndată drept avans. 
    ART. 852 
    Actul de adjudecare 



    După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 851, 
executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de 
adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni: 
    a) denumirea şi sediul organului de executare; 
    b) numele executorului judecătoresc; 
    c) numărul şi data procesului-verbal de licitaţie; 
    d) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 
debitorului, ale terţului dobânditor şi ale adjudecatarului; 
    e) preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare în cazul în care 
vânzarea s-a făcut cu plata în rate; 
    f) menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile 
de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute ori, după caz, liber de aceste drepturi, 
în condiţiile prevăzute la art. 845 alin. (6) şi (7); 
    g) datele de identificare ale imobilului cu arătarea numărului cadastral 
sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi datele de 
identificare ale fostului proprietar; 
    h) menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate 
fi înscris în cartea funciară; 
    i) menţiunea că, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu 
executoriu împotriva debitorului sau, după caz, a terţului dobânditor, ca şi 
împotriva oricărei persoane care posedă ori deţine imobilul adjudecat, fără a 
putea invoca un drept opozabil în condiţiile legii; 
    j) menţiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu 
executoriu împotriva adjudecatarului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în 
cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate; 
    k) data întocmirii actului de adjudecare, semnătura şi ştampila 
executorului judecătoresc, precum şi semnătura adjudecatarului; 
    l) menţiunea că actul de adjudecare este supus contestaţiei la executare 
în condiţiile art. 854. 
    ART. 853 
    Predarea şi comunicarea actului de adjudecare 
    (1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului 
spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar altul va fi comunicat din oficiu 
biroului de cadastru şi publicitate imobiliară pentru înscrierea provizorie în 
cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala 
acestuia. 
    (2) Dacă adjudecatarul va cere să fie numit administrator-sechestru al 
imobilului adjudecat, executorul îl va numi şi trimite în posesie în această 
calitate, prin încheiere, dată fără citarea părţilor, care nu este supusă 
niciunei căi de atac. 
    ART. 854 
    Contestarea actului de adjudecare 
    (1) În termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară, 
debitorul sau terţul dobânditor, creditorii urmăritori şi orice altă persoană 
interesată, după menţiunile cărţilor funciare, vor putea ataca actul de 
adjudecare pe cale de contestaţie la executare. Instanţa de executare poate 



suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din 
urmărirea silită a imobilului adjudecat. În cazul în care cererea de 
suspendare este formulată de debitor sau terţul dobânditor, acesta este 
obligat la plata cauţiunii în condiţiile art. 718 alin. (2). 
    (2) Dacă actul de adjudecare este anulat, executorul va continua 
urmărirea de la actul desfiinţat şi va solicita din oficiu ca înscrierea 
provizorie prevăzută la art. 853 alin. (1) să fie radiată. 
    (3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului, iar calitatea 
acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmărit încetează. 
    ART. 855 
    Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a 
adjudecatarului 
    (1) Dacă nu s-a făcut contestaţie în termenul prevăzut la art. 854 alin. (1) 
sau dacă aceasta a fost respinsă prin hotărâre definitivă, executorul 
judecătoresc va hotărî din oficiu, prin încheiere definitivă, ca dreptul de 
proprietate al adjudecatarului să fie intabulat în cartea funciară, chiar în 
cazul în care adjudecatar este însuşi terţul dobânditor care avea deja 
dreptul înscris în cartea funciară. În cazul în care dreptul dobândit de 
adjudecatar era înscris în mod provizoriu, nu se va dispune decât înscrierea 
provizorie. 
    (2) Totodată, la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia 
imobilului adjudecat de către executor, cu excepţia cazului în care a fost 
pus anterior în posesie, potrivit art. 853 alin. (2). 
    (3) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, 
executorul judecătoresc va hotărî, prin aceeaşi încheiere, şi înscrierea în 
cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare şi de grevare a imobilului până la 
plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare. 
    (4) Executorul judecătoresc va preda totodată creditorului urmăritor un 
exemplar al actului de adjudecare, care îi va servi drept titlu executoriu 
împotriva cumpărătorului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ. 
 
    SECŢIUNEA a 5-a 
    Efectele adjudecării 
 
    ART. 856 
    Transmiterea proprietăţii imobilului 
    (1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. De la 
această dată, adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează 
dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile 
imobilului. 
    (2) Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de 
imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară. 
    (3) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte 
sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi 
realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul de adjudecare 
se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. 



    (4) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale 
intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu, 
cu excepţia celor pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute; de 
asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior 
înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în condiţiile prevăzute la 
art. 845 alin. (7), toate notările făcute cu urmărirea silită, interdicţia de 
înstrăinare sau de grevare, dacă există, cu excepţia celei prevăzute la art. 
855 alin. (3), precum şi promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă 
până la data adjudecării beneficiarul promisiunii nu şi-a înscris în cartea 
funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul 
acesteia. 
    (5) Dacă imobilul a fost adjudecat cu plata preţului în rate, adjudecatarul 
nu îl va putea înstrăina sau greva, fără încuviinţarea creditorilor urmăritori, 
înainte de plata integrală a preţului. 
    ART. 857 
    Viciile ascunse şi leziunea 
    (1) În cazul vânzării silite la licitaţie publică nu există garanţie contra 
viciilor ascunse. 
    (2) Această vânzare nu poate fi atacată nici pentru leziune. 
    ART. 858 
    Menţinerea sau încetarea unor contracte 
    (1) Locaţiunea şi celelalte acte juridice privitoare la imobilul adjudecat 
rămân în fiinţă sau, după caz, încetează, potrivit dispoziţiilor art. 827 alin. 
(1) şi (2). 
    (2) Plăţile făcute înainte de scadenţă de către locatar sau alte persoane 
interesate sunt supuse dispoziţiilor art. 827 alin. (3). 
 
    SECŢIUNEA a 6-a 
    Dispoziţii speciale 
 
    ART. 859 
    Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului 
    (1) Orice cerere de evicţiune, totală sau parţială, privind imobilul 
adjudecat este definitiv stinsă. 
    (2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în 
condiţiile art. 828 alin. (2), cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 
3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această 
prescripţie curge şi împotriva minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie 
judecătorească. 
    ART. 860 
    Suspendarea împărţelii preţului 
    (1) În cazul în care cererea de evicţiune prevăzută la art. 859 alin. (2) 
este introdusă înainte de împărţeala preţului din adjudecare, instanţa de 
executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea să suspende împărţeala 
preţului, cu sau fără cauţiune, până la judecarea definitivă a cererii de 
evicţiune. 



    (2) Când cererea de evicţiune va fi făcută după împărţeala preţului 
adjudecării, se va urma procedura de drept comun. 
    ART. 861 
    Acţiunea în regres 
    (1) Dacă a fost evins total sau parţial, adjudecatarul îl poate acţiona pe 
debitorul urmărit pentru a fi despăgubit. Dispoziţiile legale privind chemarea 
în judecată a vânzătorului se aplică în mod corespunzător. 
    (2) În măsura în care nu se poate îndestula de la debitor, adjudecatarul îl 
poate acţiona pe creditorul care a încasat preţul de adjudecare, în limita 
sumei încasate. Termenul de prescripţie este de un an şi curge de la data la 
care executarea silită împotriva debitorului a încetat pentru motivul 
prevăzut la art. 702 pct. 2. 
    ART. 862 
    Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare 
    (1) În tot cursul urmăririi silite şi până la expirarea termenului prevăzut la 
art. 854 alin. (1), debitorul ori altă persoană interesată poate obţine 
desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare, consemnând la 
dispoziţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate 
accesoriile şi cheltuielile de executare. 
    (2) Dispoziţiile art. 750 şi 751 se aplică în mod corespunzător. 
    (3) În cazul în care cererea este admisă, instanţa sau, după caz, 
executorul judecătoresc va dispune şi eliberarea sumei în mâinile 
creditorului. 
 
    CAPITOLUL III 
    Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 863 
    Eliberarea sumei 
    Dacă există un singur creditor urmăritor, după reţinerea cheltuielilor de 
executare, când este cazul, suma de bani realizată prin urmărirea silită se 
eliberează acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma 
rămasă disponibilă se predă debitorului. 
    ART. 864 
    Rangul creanţelor cu preferinţă generală 
    (1) În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori 
sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, 
au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la 
distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu 
prevede altfel: 
    a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri 
asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror 
preţ se distribuie, orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al 



creditorilor, precum şi creanţele născute împotriva debitorului pentru 
cheltuielile efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau formalităţilor 
prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi 
înscrierea acestuia în registrul de publicitate; 
    b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu condiţia şi 
starea acestuia; 
    c) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, 
pensiile, sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru 
întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate 
temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea 
sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale, 
precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate 
prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
    d) creanţele rezultând din obligaţia legală de întreţinere, alocaţii pentru 
copii sau obligaţia de plată a altor sume periodice destinate asigurării 
mijloacelor de existenţă; 
    e) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte 
sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale; 
    f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat; 
    g) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor 
pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite; 
    h) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, 
prestări de servicii sau executări de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi; 
    i) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor 
locale; 
    j) alte creanţe. 
    (2) Dispoziţiile privind subrogaţia legală rămân aplicabile în folosul celui 
care achită oricare dintre creanţele prevăzute la alin. (1). 
    (3) În cazul creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu 
prevede altfel, suma realizată se repartizează între creditori proporţional cu 
creanţa fiecăruia. 
    ART. 865 
    Declararea creanţelor statului 
    (1) În termen de 15 zile de la începerea executării silite, potrivit legii, 
orice creditor poate cere statului sau unităţilor administrativ-teritoriale să 
declare creanţele lor privilegiate. Această cerere va fi înscrisă în registrele 
de publicitate numai dacă se depune dovada notificării făcute organelor 
fiscale teritoriale. 
    (2) În termen de 30 de zile de la notificare, statul sau unitatea 
administrativ-teritorială trebuie să declare şi să înscrie valoarea creanţei 
sale. 
    (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are ca efect pierderea 
preferinţei în raport cu creditorii care au solicitat declaraţia. 
    ART. 866 
    Rangul creanţelor garantate 



    Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, 
ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile prevăzute de 
lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor 
fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 864 alin. (1) lit. c). 
    ART. 867 
    Rangul creanţelor accesorii 
    Dobânzile şi penalităţile sau alte asemenea accesorii ale creanţei 
principale vor urma ordinea de preferinţă a acestei creanţe. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite 
 
    ART. 868 
    Termenul de depunere a titlurilor de creanţă 
    (1) Dacă există mai mulţi creditori urmăritori sau intervenienţi, suma 
rezultată din vânzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinţă 
prevăzute la art. 864 - 867. 
    (2) În acest scop, după depunerea sau consemnarea sumei rezultate din 
vânzare ori, după caz, de la data când adjudecarea imobilului urmărit a 
devenit definitivă, executorul va fixa de urgenţă un termen de 10 zile pentru 
depunerea titlurilor de creanţă. 
    (3) Debitorul, creditorii urmăritori, organele fiscale locale, 
administratorii-sechestru, adjudecatarul şi titularii drepturilor şi sarcinilor 
stinse prin adjudecare, despre care executorul a luat cunoştinţă în condiţiile 
art. 740 ori art. 835 alin. (2), vor fi înştiinţaţi din oficiu despre fixarea 
acestui termen, potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea 
citaţiilor. 
    (4) Termenul se va afişa la sediul executorului judecătoresc şi la cel al 
instanţei de executare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru 
depunerea titlurilor de creanţă. Afişarea va fi constatată printr-un proces-
verbal care se va depune la dosar. 
    (5) După expirarea termenului arătat la alin. (4), niciun creditor nu va mai 
putea lua parte la distribuirea sumei obţinute din urmărire. 
    ART. 869 
    Depunerea titlurilor de creanţă 
    (1) În vederea participării la distribuire, toţi creditorii interesaţi vor trebui 
să depună la sediul executorului judecătoresc, în termenul prevăzut la art. 
868 alin. (4), titlurile de creanţă, în original sau în copie certificată, arătând 
în mod distinct capitalul, dobânzile şi cheltuielile ce le sunt datorate, 
precum şi, dacă va fi cazul, drepturile de preferinţă neînscrise în cartea 
funciară sau în alte registre publice. 
    (2) Reprezentantul fiscului va depune înscrisurile doveditoare ale 
creanţelor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale la sediul 
executorului judecătoresc. 



    (3) Creditorii care au înfiinţat măsuri asigurătorii asupra bunurilor 
urmărite, pentru a participa la distribuire, vor depune copii certificate de pe 
acţiune şi de pe actul constatator al înfiinţării măsurii asigurătorii. 
    ART. 870 
    Creanţele periodice 
    (1) În cazul în care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmăritori 
conţine obligaţia debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic, iar 
bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării sau 
veniturile sale nu asigură plata în viitor a ratelor datorate, suma alocată 
creditorului se va stabili prin acordul părţilor, care va prevedea şi modul de 
fructificare a acesteia, iar în lipsa unui acord, executorul va constata acest 
fapt printr-un proces-verbal semnat de el şi de toate părţile prezente. În 
acest din urmă caz, partea interesată va putea sesiza instanţa de executare 
în circumscripţia căreia se face executarea pentru a stabili suma alocată 
creditorului, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal, dacă a 
fost prezentă, sau de la comunicarea acestuia de către executor, dacă a 
lipsit. 
    (2) Dacă părţile nu se înţeleg, instanţa de executare va stabili, prin 
încheiere, suma cu care creditorul va participa la distribuirea sumelor 
realizate prin urmărire, precum şi modul de fructificare a acesteia, astfel 
încât ratele datorate să fie plătite cu precădere din dobânzile încasate, iar 
dacă acestea sunt insuficiente, se vor imputa asupra capitalului. Încheierea 
se dă cu citarea în termen scurt a părţilor şi este supusă numai apelului. 
    (3) În cazul în care niciuna din părţi nu sesizează instanţa de executare în 
termenul arătat la alin. (1), executorul judecătoresc va solicita acesteia 
stabilirea sumei alocate creditorului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2). 
    (4) Dacă debitorul a decedat şi se constată că, în raport cu numărul 
moştenitorilor, locul unde aceştia se găsesc, modul în care s-a făcut 
împărţeala moştenirii sau cu alte asemenea împrejurări, plata în rate a 
creanţelor este greu de realizat, instanţa poate, la cererea creditorului, să 
procedeze potrivit alin. (1), stabilind suma ce se cuvine creditorului, precum 
şi partea din aceasta pe care o va plăti fiecare moştenitor în parte. 
    ART. 871 
    Încetarea curgerii dobânzilor 
    De la data fixată pentru depunerea titlurilor de creanţă, dobânzile 
creanţelor creditorilor urmăritori trecute în proiectul de distribuire 
încetează de a mai fi în sarcina debitorului urmărit, chiar în caz de convenţie 
contrară. Dacă instituţia de credit la care s-au depus ori consemnat aceste 
sume plăteşte dobânzi, creditorii nu vor avea drept decât la dobânzile ce se 
plătesc de instituţia de credit la care s-au depus ori consemnat acele sume. 
    ART. 872 
    Interdicţia popririi 
    (1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmărite şi cele 
consemnate la dispoziţia executorului nu pot fi poprite de către creditorii 
debitorului sau ai adjudecatarului. 



    (2) Se va putea înfiinţa poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor 
sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire. 
    ART. 873 
    Întocmirea proiectului de distribuire 
    (1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea 
titlurilor de creanţă, executorul va întocmi proiectul de distribuire a sumelor, 
potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 864 - 867, iar dacă printre 
creditorii urmăritori şi intervenienţi se află şi creditori care au intervenit 
tardiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 690, creanţele acestora 
vor fi alocate asupra părţii din suma rămasă după îndestularea drepturilor 
creditorilor urmăritori şi a celor care au intervenit în timp util. 
    (2) În cazul în care imobilele grevate de o ipotecă colectivă au fost 
vândute împreună, creanţa garantată cu o astfel de ipotecă va fi repartizată, 
la cererea creditorilor cu rang posterior, asupra imobilelor adjudecate, 
proporţional cu preţul obţinut pentru fiecare imobil în parte, iar dacă sunt 
creanţe ipotecare anterioare, proporţional cu restul de preţ ce a rămas de la 
fiecare imobil, după ce s-au acoperit creanţele cu rang anterior ipotecii 
colective. 
    (3) Creanţele cu termen şi cele condiţionale vor fi repartizate după rangul 
lor, ca şi cum ar fi pure şi simple, cu menţiunea că ele vor fi plătite numai 
potrivit regulilor prevăzute la art. 880 şi 881. 
    (4) Creanţele care nu pot fi valorificate decât după executarea bunurilor 
unui codebitor principal vor fi trecute ca socotite sub condiţie suspensivă. 
    (5) Titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie şi servitute, stinse prin 
adjudecare, vor fi trecuţi în ordinea înscrierii cu valoarea acestor drepturi 
înscrise în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, cu valoarea determinată 
potrivit art. 836 alin. (2), care poate fi contestată în condiţiile art. 874 alin. 
(2). 
    (6) Creditorul unei rente pe viaţă sau altei creanţe periodice va fi trecut 
în ordinea înscrierii în cartea funciară, cu o sumă ale cărei dobânzi anuale să 
fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei. 
    ART. 874 
    Afişarea proiectului de distribuire 
    (1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului şi creditorilor care 
şi-au depus titlurile de creanţă, potrivit dispoziţiilor privitoare la 
comunicarea şi înmânarea citaţiilor. 
    (2) Ei vor fi citaţi cu menţiunea expresă că, sub sancţiunea decăderii, în 
termen de 5 zile de la data comunicării, pot formula, în scris, obiecţiuni la 
proiectul de distribuire. 
    (3) În lipsa obiecţiunilor în termenul arătat la alin. (2), proiectul de 
distribuire devine definitiv. 
    (4) În caz de obiecţiune, executorul va convoca în scris debitorul şi toţi 
creditorii în vederea unei eventuale concilieri, care va avea loc la sediul 
executorului în termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei 
contestaţii. 
    ART. 875 



    Încercarea de conciliere. Efecte 
    (1) Dacă la termenul fixat în vederea concilierii, debitorul sau creditorii 
care au formulat obiecţiuni nu mai stăruie în menţinerea lor sau se ajunge la 
un acord privind modul de distribuire, executorul va lua act de acordul 
realizat şi va dispune repartizarea sumelor potrivit acestei înţelegeri, care va 
fi consemnată într-un proces-verbal semnat de executor şi de toate 
persoanele prezente. 
    (2) Dacă nu se ajunge la un acord, iar cei care au formulat obiecţiuni 
stăruie în menţinerea lor, executorul va încheia un proces-verbal în care se 
vor consemna obiecţiile celor prezenţi, semnat de el şi de cei prezenţi. 
    (3) Cel nemulţumit de proiectul de distribuire poate introduce contestaţie 
în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. 
(2). Contestaţia suspendă de drept plata creanţei sau a părţii din creanţa 
contestată. La primul termen la care părţile au fost legal citate, instanţa 
este obligată să se pronunţe asupra menţinerii sau, după caz, a înlăturării 
suspendării. Instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată numai 
cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare. Apelul nu suspendă de drept 
executarea încheierii atacate. 
    (4) Debitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la termenul arătat la 
alin. (1) sunt consideraţi că au renunţat la obiecţiunile formulate, fiind 
decăzuţi din dreptul de a face contestaţie la executare. 
    ART. 876 
    Soluţionarea contestaţiilor 
    (1) Toate contestaţiile formulate împotriva proiectului de distribuire se 
judecă de instanţa de executare, printr-o singură hotărâre, de urgenţă şi cu 
precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. Hotărârea poate fi atacată 
numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. 
    (2) Contestatorul a cărui cerere a fost respinsă va răspunde faţă de 
creditori pentru dobânzile ce trec peste acelea prevăzute la art. 871 şi 
pentru toate prejudiciile cauzate de întârzierea la plată a sumelor cuvenite. 
    ART. 877 
    Îndreptarea erorilor de calcul şi a greşelilor materiale 
    Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de executor, din 
oficiu ori la cerere, făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea prin 
care se dispune eliberarea sau, după caz, distribuirea sumei. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Plata sumei rezultate din urmărirea silită 
 
    ART. 878 
    Condiţii 
    (1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, plata sumei rezultate din 
executare se poate dispune numai după expirarea termenului de depunere a 
titlurilor de creanţă ori, după caz, la data expirării termenului de formulare 
a obiecţiunilor împotriva proiectului de distribuire. 



    (2) Executorul se va pronunţa asupra plăţii sumei arătate la alin. (1) prin 
încheiere executorie, dată fără citarea părţilor. 
    (3) Suma rămasă se va elibera debitorului. 
    ART. 879 
    Efectuarea plăţilor 
    (1) Plăţile vor fi efectuate de către unitatea la care au fost depuse sau 
consemnate sumele rezultate din urmărire, pe baza unei dispoziţii de plată 
trimise de executorul judecătoresc. 
    (2) Dovada efectuării plăţii va fi comunicată executorului, care o va păstra 
la dosarul executării. 
    ART. 880 
    Plata creanţelor afectate de termen 
    Dacă creanţa este afectată de un termen suspensiv, aceasta se va plăti 
chiar dacă termenul nu s-a împlinit. Când o astfel de creanţă este fără 
dobândă, plata înainte de termen nu se va face decât dacă se scade dobânda 
cuvenită până la împlinirea termenului. Dacă însă creditorul nu este de acord 
să se facă scăderea, creanţa sa se va consemna la unitatea prevăzută de lege, 
pentru a fi eliberată la împlinirea termenului. 
    ART. 881 
    Plata creanţelor condiţionale 
    (1) Atunci când condiţia este rezolutorie, nu se va putea elibera 
creditorului suma cuvenită, decât dacă acesta va da o cauţiune sau va 
constitui o ipotecă în favoarea celor care ar trebui să se folosească de 
această sumă în cazul îndeplinirii condiţiei. 
    (2) Dacă însă condiţia este suspensivă, suma cuvenită creditorului va fi 
distribuită creditorilor care vin după acesta, dacă aceştia vor da o cauţiune 
sau vor constitui o ipotecă pentru a garanta restituirea sumei primite în caz 
de îndeplinire a condiţiei. 
    (3) În cazul în care creditorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) nu dau o cauţiune 
sau nu constituie o ipotecă, suma se va consemna la unitatea prevăzută de 
lege până la îndeplinirea condiţiei rezolutorii sau suspensive. 
    ART. 882 
    Plata creanţelor contestate 
    (1) Sumele corespunzătoare creanţelor contestate sau acelora pentru care 
s-au înfiinţat măsuri asigurătorii, precum şi cele reclamate în condiţiile 
prevăzute la art. 691 alin. (6), dar nerecunoscute, în tot sau în parte, de 
debitor, vor fi consemnate spre a fi plătite ulterior. 
    (2) După rămânerea definitivă a hotărârii de soluţionare a contestaţiei sau 
a celei date asupra acţiunii pe baza căreia s-a înfiinţat măsura asigurătorie, 
executorul, la cererea debitorului sau a creditorului interesat, va dispune, 
potrivit hotărârii respective, fie eliberarea sumelor corespunzătoare creanţei 
contestate ori alocate pe bază de măsură asigurătorie, fie distribuirea lor, în 
condiţiile legii, între creditorii rămaşi neîndestulaţi. Suma rămasă se va 
elibera debitorului. 
    (3) Dacă suma reclamată a fost păstrată pentru obţinerea de către 
creditorii intervenienţi a titlurilor executorii necesare, în condiţiile 



prevăzute la art. 691 alin. (6), executorul, la cererea uneia dintre părţi sau 
chiar din oficiu, va cita debitorul, creditorul urmăritor şi creditorii 
intervenienţi, cu excepţia celor îndestulaţi integral, şi, după ascultarea celor 
prezenţi, va dispune eliberarea sumei reţinute în contul creditorilor 
intervenienţi care au obţinut între timp un titlu executoriu. Înfăţişarea 
părţilor interesate va putea fi dispusă, la cererea oricăruia dintre creditori, 
şi înainte de expirarea termenului legal pentru obţinerea titlului executoriu, 
în afară de cazul în care mai există alţi creditori care urmează să obţină 
titlul executoriu. Suma rămasă se va elibera debitorului. 
    ART. 883 
    Plata creanţelor periodice 
    (1) Suma alocată creditorului unei creanţe periodice va fi întrebuinţată în 
vederea fructificării ei, pentru asigurarea plăţii ratelor, în modul convenit de 
părţile interesate, iar în lipsa unui acord, în modul în care se va hotărî de 
instanţa de executare, la sesizarea părţii interesate sau, în lipsă, a 
executorului judecătoresc, în condiţiile prevăzute la art. 870. 
    (2) Dacă dobânzile sumei alocate vor fi mai mici decât ratele datorate, 
diferenţa se va întregi prin preluare din capital. 
    (3) După stingerea, din orice motive, a obligaţiei de plată, suma rămasă 
va fi distribuită creditorilor rămaşi neîndestulaţi sau eliberată debitorului. 
    ART. 884 
    Predarea titlurilor de creanţă 
    (1) Titlurile creanţelor plătite integral vor fi eliberate creditorilor, cu 
menţiunea stingerii totale a datoriei. 
    (2) Titlurile creanţelor plătite parţial vor fi eliberate creditorilor cu 
menţiunea părţii plătite. 
    ART. 885 
    Închiderea procedurii 
    (1) După predarea titlurilor, executorul, prin încheiere dată fără citarea 
părţilor, constată încetarea urmăririi silite şi dispune închiderea dosarului. 
    (2) Creditorii care nu au fost îndestulaţi pot cere însă reluarea urmăririi 
silite, în condiţiile legii, sau efectuarea unei noi urmăriri asupra altor bunuri 
ale debitorului, dacă este cazul. 
    ART. 886 
    Sumele neridicate 
    Sumele consemnate şi neridicate în termen de 5 ani de la data comunicării 
încheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul 
local, dispoziţiile art. 779 aplicându-se în mod corespunzător. 
 
    TITLUL III 
    Executarea silită directă 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 887 



    Modul de executare 
    (1) În cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu 
constă în lăsarea posesiei unui bun, în predarea unui bun sau a folosinţei 
acestuia ori în evacuarea debitorului dintr-o locuinţă sau dintr-o altă incintă, 
în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea 
oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar 
debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în 
somaţie, creditorul va solicita executarea silită, putând, în raport cu 
împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, să sesizeze instanţa 
de executare, în vederea aplicării unei penalităţi. 
    (2) Atribuirea prin hotărâre judecătorească a unui imobil sau obligaţia de 
a-l preda, a-l lăsa în posesie ori în folosinţă, după caz, cuprinde şi obligaţia 
de evacuare a imobilului, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. 
    ART. 888 
    Executarea fără somaţie 
    La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există 
pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori 
să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanţa va putea să dispună, 
prin încheierea de încuviinţare a executării silite, ca executarea silită să se 
facă de îndată şi fără somaţie. 
    ART. 889 
    Procesul-verbal de îndeplinire a executării 
    (1) Despre îndeplinirea executării obligaţiilor prevăzute în prezentul 
capitol, executorul va încheia un proces-verbal în condiţiile art. 678, 
stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească 
debitorul. 
    (2) Procesul-verbal va fi comunicat părţilor, iar un exemplar va fi păstrat 
la dosarul de executare. 
    (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privinţa cheltuielilor de 
executare, stabilite în sarcina debitorului. 
    ART. 890 
    Imposibilitatea predării silite a bunului 
    În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza 
distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea 
împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit 
în condiţiile art. 889, şi totodată va dispune, prin încheiere, încetarea 
executării silite. 
    ART. 891 
    Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului 
    (1) Dacă în titlul executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca 
echivalent al valorii lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia, 
instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin 
hotărâre dată cu citarea părţilor. În toate cazurile, la cererea creditorului, 
instanţa va avea în vedere şi prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de 
bunăvoie a obligaţiei, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat. 



    (2) Hotărârea este executorie şi este supusă numai apelului. Suspendarea 
executării acestei hotărâri nu se va putea obţine decât cu consemnarea 
sumei stabilite. Dispoziţiile art. 750 şi 751 sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 
    (3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (1), creditorul va putea înfiinţa 
măsuri asigurătorii. 
 
    CAPITOLUL II 
    Predarea silită a bunurilor mobile 
 
    ART. 892 
    Înştiinţarea debitorului 
    Dacă partea obligată să predea un bun mobil, determinat prin calitate şi 
cantitate, nu îşi îndeplineşte obligaţia în termen de 24 de ore de la 
comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, predarea lui se va face 
prin executare silită. 
    ART. 893 
    Efectuarea executării silite 
    (1) În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 892, 
executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la debitor sau de la 
persoana la care se află, punându-l pe creditor în drepturile sale, stabilite 
prin titlul executoriu. 
    (2) Executorul judecătoresc va încheia, în condiţiile art. 889, un proces-
verbal despre îndeplinirea executării, stabilind totodată cheltuielile de 
executare pe care urmează să le plătească debitorul. 
    ART. 894 
    Imposibilitatea de predare 
    Dacă, în termen de 30 de zile de la data deplasării executorului 
judecătoresc la locul de unde urma să fie ridicat bunul mobil, nu s-a efectuat 
predarea silită către creditor, executorul judecătoresc, la cererea acestuia 
din urmă, poate întocmi o încheiere prin care să constate imposibilitatea de 
predare. Dispoziţiile art. 890 şi 891 se aplică în mod corespunzător chiar şi 
atunci când debitorul, ulterior împlinirii termenului de 30 de zile oferă 
predarea bunului către creditor. 
 
    CAPITOLUL III 
    Predarea silită a bunurilor imobile 
 
    ART. 895 
    Termen de executare 
    (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi 
făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului 
următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor 
legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă 
corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă 
corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. 



    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care 
ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă şi nici celor care au 
fost evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în 
mod grav liniştea publică. 
    ART. 896 
    Înştiinţarea debitorului 
    Dacă partea obligată să evacueze ori să predea un imobil nu îşi 
îndeplineşte această obligaţie în termen de 8 zile de la comunicarea 
încheierii de încuviinţare a executării, ea va fi îndepărtată prin executare 
silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit. 
    ART. 897 
    Efectuarea executării silite 
    (1) În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 896, 
executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, va soma pe debitor să 
părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din 
imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă 
imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul 
forţei publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale. 
    (2) Când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă uşile, executorul va fi 
însoţit de agenţi ai forţei publice ori reprezentanţi ai jandarmeriei, după caz. 
    (3) După deschiderea uşilor imobilului, prezenţa celor menţionaţi la alin. 
(2) va putea fi suplinită de 2 martori asistenţi. 
    (4) Executarea în modalitatea predării silite imobiliare va putea continua 
în ziua începerii sale chiar după ora 20,00, precum şi în zilele următoare, 
inclusiv în cele nelucrătoare, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la 
executare din partea debitorului ori a altei persoane sau dacă operaţiunile 
ce trebuie efectuate pentru finalizarea executării silite nu s-au putut realiza 
până la ora 20,00. 
    ART. 898 
    Depozitarea bunurilor mobile 
    (1) Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce 
nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur ori 
sunt sechestrate într-o altă urmărire, executorul va încredinţa aceste bunuri 
în păstrarea unui administrator-sechestru, care poate fi chiar creditorul, pe 
cheltuiala debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat creditorul în 
folosul căruia bunurile au fost sechestrate. 
    (2) Dispoziţiile prezentei cărţi referitoare la administratori-sechestru în 
materie de urmărire mobiliară propriu-zisă sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 
    (3) Dacă bunurile lăsate în depozit nu sunt sechestrate în favoarea altei 
urmăriri, executorul va fixa, prin procesul-verbal arătat la art. 899, termenul 
în care debitorul trebuie să le ridice, care nu poate fi mai lung de o lună. 
    ART. 899 
    Procesul-verbal de predare silită 
    Despre îndeplinirea executării potrivit prevederilor prezentului capitol, 
executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal, dispoziţiile art. 889 



fiind aplicabile. În cazul în care debitorul refuză primirea procesului-verbal, 
lipseşte ori, după caz, a părăsit imobilul după începerea executării, iar 
domiciliul său se afla în acel imobil, executorul judecătoresc, dacă debitorul 
nu i-a comunicat un domiciliu ales, va proceda la afişarea procesului-verbal 
de predare silită pe uşa imobilului sau în orice altă parte a imobilului care îl 
face vizibil. 
    ART. 900 
    Vânzarea bunurilor lăsate în depozit 
    (1) Dacă debitorul nu ridică bunurile în termenul arătat în procesul-verbal 
prevăzut la art. 899 şi acestea au valoare de piaţă, ele vor fi scoase în 
vânzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regulilor 
din materia vânzării bunurilor mobile urmăribile. 
    (2) Preţul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare 
silită, inclusiv a cheltuielilor de vânzare şi a remuneraţiei administratorului-
sechestru, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înştiinţat despre 
aceasta potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. 
Dispoziţiile art. 899 se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Bunurile care nu au valoare de piaţă sunt declarate abandonate. De 
asemenea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara 
abandonate bunurile mobile care au valoare de piaţă şi nu au fost 
revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de 
proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de 
predare silită. 
    (4) Despre toate acestea va fi înştiinţat şi debitorul, potrivit dispoziţiilor 
prevăzute la alin. (2), precum şi organul financiar local pentru a prelua 
bunurile abandonate. Dispoziţiile art. 779 se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 901 
    Reocuparea imobilului 
    (1) Dacă, după încheierea procesului-verbal de predare silită, debitorul 
sau orice altă persoană, în lipsa consimţământului expres prealabil ori a unei 
hotărâri judecătoreşti, pătrunde sau se reinstalează în imobil, la cererea 
creditorului ori a altei persoane interesate, se va putea face o nouă 
executare silită în baza aceluiaşi titlu executoriu, fără somaţie şi fără nicio 
altă formalitate prealabilă. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), orice bunuri mobile, indiferent de natura 
ori valoarea lor, care nu au fost ridicate la data predării silite iniţiale sau 
care au fost aduse în imobil după reocupare, se consideră de drept 
abandonate din momentul repunerii în posesie. 
    (3) Pe baza procesului-verbal pus la dispoziţia organului de urmărire 
penală, în copie certificată, de executorul judecătoresc, va fi declanşată 
urmărirea penală. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face 
 
    SECŢIUNEA 1 



    Dispoziţii comune 
 
    ART. 902 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile în cazul executării silite 
în natură a obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu 
executoriu. Dacă prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe 
cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată 
obligaţia de a face sau, după caz, să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a 
făcut cu încălcarea obligaţiei de a nu face nu mai este necesară obţinerea 
unui nou titlu executoriu prin care să se stabilească despăgubirile datorate 
de debitor sau, după caz, contravaloarea lucrărilor necesare restabilirii 
situaţiei anterioare încălcării obligaţiei de a nu face. În aceste din urmă 
cazuri, sumele respective se determină pe bază de expertiză sau de alte 
documente justificative de către executorul judecătoresc, potrivit 
dispoziţiilor art. 628. 
    (2) Dispoziţiile art. 1.528 din Codul civil rămân aplicabile. 
    ART. 903 
    Executarea obligaţiei de a face 
    Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-
un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de 
încuviinţare a executării, creditorul poate fi autorizat de instanţa de 
executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să o 
îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. 
    ART. 904 
    Executarea obligaţiei de a nu face 
    (1) Dispoziţiile prevăzute în prezenta secţiune sunt aplicabile în mod 
corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu 
face. 
    (2) Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat, prin 
încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să desfiinţeze el însuşi sau 
prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrările făcute de acesta 
împotriva obligaţiei de a nu face. 
    ART. 905 
    Aplicarea de penalităţi 
    (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare 
a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care 
nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la 
îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare. 
    (2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor 
îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, 
să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, 
stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul 
executoriu. 



    (3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea 
prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de 
întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei. 
    (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a 
penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, 
instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se 
datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor. 
    (5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la 
executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi 
dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea 
executării. 
    (6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie. 
    ART. 906 
    Interzicerea daunelor cominatorii 
    Pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol nu se pot 
acorda daune cominatorii. 
    ART. 907 
    Concursul forţei publice 
    Dacă, în cazurile prevăzute la art. 903 şi 904, debitorul se opune la 
executarea obligaţiei de către creditor, executorul judecătoresc, la cererea 
creditorului, va obţine, în condiţiile legii, concursul organelor de poliţie, 
jandarmerie sau al altor agenţi ai forţei publice, după caz. 
    ART. 908 
    Efectuarea înscrierilor în cartea funciară 
    (1) Dacă printr-un titlu executoriu s-a dispus efectuarea unei înscrieri în 
cartea funciară împotriva celui înscris ca titular al dreptului, creditorul va 
putea solicita, direct sau prin intermediul executorului judecătoresc, 
biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună înscrierea în baza 
acestui titlu. 
    (2) Dacă cel împotriva căruia s-a dispus efectuarea înscrierii a fost 
totodată obligat, prin acelaşi titlu executoriu sau prin altul, să evacueze ori, 
după caz, să predea imobilul în mâinile creditorului, se va proceda potrivit 
dispoziţiilor art. 895 şi următoarele. 
    (3) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile, în mod corespunzător, 
şi în cazurile în care obligaţia cuprinsă în titlul executoriu priveşte 
efectuarea înscrierilor în alte registre publice decât cartea funciară. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori 
 
    ART. 909 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi în cazul măsurilor 
privitoare la minori prevăzute într-un titlu executoriu, cum sunt stabilirea 
locuinţei minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către 



persoana care îl ţine fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături 
personale cu minorul, precum şi alte măsuri prevăzute de lege. 
    (2) În aceste cazuri, executorul judecătoresc va trimite părintelui sau 
persoanei la care se află minorul încheierea de încuviinţare a executării 
împreună cu o somaţie în care îi va comunica acesteia data la care să se 
prezinte împreună cu minorul la sediul său ori în alt loc stabilit de executor, 
în vederea preluării acestuia de către creditor, sau, după caz, îi va pune în 
vedere să permită celuilalt părinte să îşi exercite dreptul de a avea legături 
personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu. 
    (3) Dacă debitorul nu se va conforma somaţiei executorului, acesta, la 
cererea creditorului, va sesiza instanţa de executare pentru a se face 
aplicarea prevederilor art. 905. 
    ART. 910 
    Reguli speciale de executare 
    (1) Dacă în termen de o lună de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 
905 alin. (2) debitorul nu execută obligaţia sa, executorul judecătoresc va 
proceda la executarea silită. 
    (2) Executarea se va efectua în prezenţa unui reprezentant al direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi, când acesta apreciază 
că este necesar, a unui psiholog desemnat de aceasta. Prezenţa psihologului 
nu este necesară dacă reprezentantul direcţiei are această calificare. 
    (3) La solicitarea executorului judecătoresc, agenţii forţei publice sunt 
obligaţi să îşi dea concursul la executare, în condiţiile legii. 
    (4) Nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite 
presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea. 
    ART. 911 
    Opunerea la executare 
    (1) Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, penalitatea stabilită de 
instanţă potrivit art. 905 va curge până la momentul executării, dar nu mai 
mult de 3 luni de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 905 alin. (2). 
    (2) În cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia în termenul 
prevăzut la alin. (1), precum şi atunci când debitorul este de rea-credinţă şi 
ascunde minorul, executorul judecătoresc va consemna acest fapt şi va 
sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanţa de executare în vederea 
începerii urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a 
hotărârii judecătoreşti. 
    ART. 912 
    Refuzul minorului 
    (1) Dacă executorul constată că însuşi minorul refuză în mod categoric să 
îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune faţă de creditor, va întocmi 
un proces-verbal în care va consemna constatările sale şi pe care îl va 
comunica părţilor şi reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului. 
    (2) Reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului va sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul, 
pentru ca aceasta să dispună, în funcţie de vârsta copilului, un program de 



consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni. Cererea 
se soluţionează de urgenţă în camera de consiliu, prin încheiere nesupusă 
niciunei căi de atac, pronunţată cu citarea părinţilor şi, după caz, a 
persoanei la care se află copilul. Dispoziţiile legale privind ascultarea 
copilului rămân aplicabile. 
    (3) La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanţă 
va întocmi un raport pe care îl va comunica instanţei, executorului 
judecătoresc şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 
    (4) După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura 
executării silite, potrivit art. 910. 
    (5) Dacă şi în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată 
din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanţa competentă 
de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalităţi, 
dispoziţiile art. 905 alin. (2) şi (4) - (6) fiind aplicabile în mod corespunzător. 
    ART. 913 
    Procesul-verbal de constatare 
    Executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va constata 
modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 909 alin. (1), dispoziţiile 
art. 889 fiind aplicabile în mod corespunzător. 
 
     
 

 


