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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.07.2015, sub 

nr…./302/2015, contestatorul  DM în contradictoriu cu intimata CNADNR, a formulat 

contestaţie la executare împotriva încheierii nr. 2113 de stabilire a cheltuielilor de executare 

din 09.01.2015 emisă de BEJ BM în dosarul de executare 2113/a/2014, precum şi împotriva 

somaţiei mobiliare emise la 09.01.2015 şi măsurii popririi dispuse la data de 08.11.2014. A 

mai solicitat suspendarea executării până la  soluţionarea contestaţiei, anularea formelor de 

executare şi restituirea taxei de timbru în cuantum de 72 lei. 

În motivarea contestaţiei, partea contestatoare arată că pe baza titlului executoriu 

reprezentat de procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R11 nr.  

0366234/17.10.2011 prin care contestatorul trebuia să plătească intimatei suma de 28,00 euro, 

a fost pronunţată încheierea din data de 02.10.2014 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti prin 

care s-a încuviinţat executarea silită în dosarul nr…./302/2014. Partea contestatoare a arătat că 

înţelege să invoce nulitatea actelor de executare ca efect al nulităţii actului juridic principal pe 

care se întemeiază, căci procesul-verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută în lipsa 

semnăturii olografe a agentului constatator. 

Totodată contestatorul a solicitat repunerea în termenul de introducere a contestaţiei la 

executare.   

În drept, contestatorul a invocat art.517, 711-712 Cod procedură civilă. 

În dovedirea cererii contestatorul a depus la dosar, în copie, înscrisuri (filele 3-9).  

La data de 26.08.2015, prin serviciul registratură, intimata a formulat întâmpinare prin 

care a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii în ce priveşte aspectele netemeinice şi nelegale 

cuprinse în titlul executoriu, solicitând admiterea acesteia întrucât în speţa de faţă executarea 

s-a efectuat în baza unui proces-verbal de sancţionare contravenţională iar legea prevede o 

cale procesuală specifică pentru  desfiinţarea lui. Pe fondul cauzei, a arătat că  emiterea şi 

comunicarea procesului verbal  de contravenţie în cauză au fost efectuate în termenul 

imperativ  prevăzut de lege, respectiv cu respectarea dispoziţiilor art.13 coroborat cu art.14 

din OG nr.2/2001. În ce priveşte cheltuielile de executare contestate de debitor, intimata a 

apreciat că acestea se încadrează în limitele legale admise de OMJ nr.2561/2012.  

În drept, intimata a invocat art.205-208 Cod procedură civilă 

În probaţiune intimata a solicitat proba cu înscrisuri., depunând  copii de pe titlul 

executoriu şi  dovada comunicării procesului verbal contestat (filele 20,21). 

Contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare (f.25). 

La solicitarea instanţei, la dosarul cauzei a fost comunicată copia dosarului de 

executare nr. 2113/A/2014 al BEJA BD (filele 36-56). 

La termenul de judecată din data de 06.11.2015, instanţa a invocat excepţia 

necompetenţei teritoriale exclusive, asupra căreia a rămas în pronunţare. 

Asupra excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

excepţie invocată prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele: 

Din înscrisurile existente în dosarul de executare nr. 2113/a/2014 al  BEJA BD 

instanţa reţine că executarea silită contestată a început ca urmare a cererii formulate de 

intimată la data de 22.08.2014 şi înregistrată pe rolul biroului executorului judecătoresc la 



data de 01.09.2014, prin care s-a solicitat punerea în executare a titlului executoriu reprezentat 

de procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei R11 nr. 0366234/17.10.2011, 

împotriva debitorului MD. (f.40). 

La solicitarea BEJA BD, prin încheierea din 02.10.2014 dată în dosarul nr. 

…/302/2014 de către Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, a fost admisă cererea de încuviinţare 

a executării silite (f.46). 

Din verificările realizate în baza de date DEPABD rezultă însă că începând cu data de 

28.06.2012 contestatorul debitor şi-a schimbat domiciliul din … (f.60), această din urmă 

adresă fiind de altfel indicată şi de contestator în cererea de chemare în judecată. 

Astfel, instanţa constată că, cu toate că partea contestatoare îşi schimbase domiciliul 

încă din data de  28.06.2012, intimata a indicat în cererea de executare silită vechiul domiciliu 

al contestatorului. 

  În drept, conform art. 714 alin. 1 C.pr.cv. actualizat, competenţa de a soluţiona 

contestaţia la executare aparţine instanţei de executare.  

În privinţa criteriilor de determinare a instanţei de executare, se reţine că prin decizia 

Curţii Constituţionale nr. 348/17.06.2014 au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 

650 alin 1 C.pr.cv. potrivit cărora instanţa de executare este instanţa în a cărei circumscripţie 

de află sediul executorului judecătoresc care face executarea, prevederi ce ar fi atras 

competenţa Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti în soluţionarea contestaţiei la executare. 

De la data publicării deciziei  Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial nr. 

529/16.07.2014 dispoziţiile art. 650 alin. (1) C.pr.cv., declarate neconstituţionale, nu mai 

produc efecte juridice, acestea nefiind aplicabile prezentei executări silite începute la 

01.09.2014. 

Urmare a ieşirii din vigoare a normei speciale de competenţă teritorială înscrisă 

în art. 650 alin. 1 C. pr.cv., aplicabilă cererilor de încuviinţare a executării silite, 

contestaţiilor la executare şi oricăror alte incidente apărute în cursul executării silite,  

revine instanţei de la locul domiciliului sau sediului debitorului la data primei sesizări a 

instanței de executare competenţa de a soluţiona contestaţia la executare, prin aplicarea 

normei de competenţa teritorială de drept comun, reglementată  de art. 107 C.pr.cv. 

Constatând că în speţă domiciliul contestatorului debitor se afla în sectorul 6 al 

municipiului Bucureşti la data sesizării instanţei cu cererea de încuviinţare a executării silite, 

se concluzionează că Judecătoria sectorului 6 Bucureşti este competentă să soluţioneze 

prezenta contestaţie la executare, motiv pentru care, în temeiul art. 132 C.pr.civ., instanţa va 

admite excepţia necompetenţei teritoriale exclusive invocată din oficiu şi va declina 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite excepţia necompetenţei teritoriale exclusive, excepţie invocată din oficiu. 

Declină competenţa de soluţionare a prezentei cauze privind pe contestatorul DM în 

contradictoriu cu intimata CNADNR în favoarea JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 

BUCUREŞTI. 

Fără cale de atac. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.11.2015. 
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