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Titlu: contestaţie la executare 

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 5505 

Data speţă: 19.08.2014 

Domeniu asociat: contestaţie la executare 

Conținut speţă: începerea executării silite cu privire la o sumă mai ridicată decât creanţa; 

justificarea cheltuielilor de executare; acordarea de daune morale în cadrul acesteia proceduri 

 

I. PROCEDURA 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.03.2014, sub nr. 

8011/302/2014, contestatorul DGS a chemat in judecată intimatul ERS IFN SA, solicitând instanţei 

ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispuna: 

 - anularea încuviinţării de executare silita emisa de Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti la data de 24.01.2014, fiind emisă pentru suma de 7023.33 lei, comunicata eronat in mod 

abuziv in cererea de executare; 

 - anularea tuturor actelor de executare privind executarea silita inceputa impotriva sa; 

 - ridicarea de urgentă a popririi instituită asupra veniturilor sale şi instiinţarea terţului 

poprit OJSPA Ialomiţa.; 

 - obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată; 

 - daune morale in valoare de 1000 lei ca urmare a abuzului in serviciu comis de catre 

intimata şi de catre executorii judecătoreşti TM.  

În fapt, în motivarea cererii, a arătat că la data de 23.10.2008 a cumparat de la Magazinul A 

din Slobozia un PC cu plata in rate, pentru care i s-a stabilit o rata de 49.54 lei, pe o perioada de 60 

luni, incepand cu data de 23.10.2008, suma finala de plata fiind de 2.972,23 lei. La data de  

13.12.2012 a achitat ultima rata in cuantum de 100 lei către intimată, achitând in total 3.640 lei.  

In luna ianuarie 2012, in urma convorbiri cu un angajat al ERS IFN SA, a intrebat cate rate 

mai sunt de achitat şi i s-a comunicat faptul ca nu a achitat nicio rata pentru plata calculatorului 

cumpărat in anul 2008, ci numai dobanzi şi comisioane, mai avand de plata 5.641,97 lei.  

Contestatoarea a învederat faptul ca înţelege să conteste suma supusă executării intrucaţ 

aceasta nu este certă, lichidă şi exigibilă. De asemenea încuviinţarea executării silite emisă de 

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a fost pronunţată pentru o sumă eronata stabilită în mod abuziv 

de către intimata. Totodată, contestatoarea a arătat că nu a primit nicio somaţie din partea 

executorului judecătoresc, faptă ce încalcă prevederile art. 666 alin. 2 NCpc.  

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 583 Cpc.  

Deşi legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat la judecată.  

Prin contestaţia la executare formulată la data de 04.04.2014, înregistrată sub nr. 

…/302/2014, contestatoarea DGS a chemat-o în judecată pe intimata ERS IFN SA, solicitând 

anularea incheierii de executare silita pronunţată de BEJA TM in dosarul de executare nr. 

1669/2013 şi a tuturor actelor de executare ce decurg din aceasta incheiere. 

 

Prin încheierea din data de 27.06.2014, instanţa a admis excepţia conexităţii invocate din 

oficiu şi a dispus conexarea dosarului nr. …/302/2014 la dosarul nr. …/302/2014. 

  

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 

 

II. ÎN FAPT 

 Analizând mijloacele de probă administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de 

fapt: 
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La data de 23.10.2008, contestatorul DGS a formulat către ERS IFN SA cererea pentru 

emiterea unui card de credit şi a primit un împrumut pentru suma de 2.972,23 lei rambursabil în 60 

de rate a câte 115 lei. 

La data de 01.08.2006 ERS SA şi-a modificat denumirea în ERS IFN SA, iar la 13.11.2012, 

ERS IFN SA şi-a modificat denumirea în ERS IFN SA. 

La data de 16.12.2013 ERS IFN SA a formulat cerere de executare silită împotriva 

debitorului DGS pentru recuperarea debitului restant în valoare de 5.641,97 lei cu care 

împrumutatul ar fi figurat în evidenţele sale la 05.12.2013, dată la care creditorul ar fi declarat 

exigibilitatea anticipată a creditului, precum şi a cheltuielilor de executare ocazionate de cererea 

respectivă. 

În temeiul acestei cereri, Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi TM sesizat a dispus 

deschiderea dosarului de executare nr. 1669/2013. 

În acest context, la data de 24.01.2014 a fost obţinută încuviinţarea executării silite din 

partea Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

La data de 13.03.2014 executorul judecătoresc a emis încheierea de stabilire a cheltuielilor 

de executare prin care au fost stabilite cu acest titlu sumele de 682 lei, reprezentând cheltuieli 

executare şi 699,36 lei onorariu executor. 

 

La aceeaşi dată, 13.03.2014 a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi, în cota de 1/3 din 

venitul net lunar, către OJSPA Ialomiţa pentru suma de 7.023,33 lei, fiind înştiinţată şi debitoarea 

despre această măsură prin comunicarea din 17.03.2014. 

Prin adresa nr. 146/21.03.2014, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Ialomiţa a transmis executorului judecătoresc faptul că debitorul este angajatul instituţiei, că a luat 

cunoştinţă de solicitarea executorului şi, începând cu data de 01.04.2014, a înfiinţat poprirea care va 

fi în sumă de 375 lei pe lună. 

 

În urma demersurilor (cereri, sesizări) făcute de către debitorul contestator, la data de 

26.03.2014, creditorul a depus la biroul executorului judecătoresc o notă precizatoare – adresă 

reactualizare debit prin care a învederat că la data de 26.03.2014 creanţa urmărită este în valoare de 

2.230,86 lei. 

Suma de 2.230,86 lei fusese însă calculată de către creditor din 03.12.2013, conform 

răspunsului trimis de intimat Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti, referitor la 

sesizarea făcută de către doamna DGS. 

 

Prin încheierea din 26.03.2014 executorul judecătoresc a actualizat creanţa din titlul 

executoriu reprezentat de contractul de credit nr. …, la suma de 2.230,86 lei, conform cererii 

precizatoare din 26.03.2014. 

La data de 26.03.2014 executorul judecătoresc a emis încheierea de stabilire a cheltuielilor 

de executare prin care au fost stabilite cu acest titlu sumele de 682 lei, reprezentând cheltuieli 

executare şi 276,52 lei onorariu executor. 

 

La aceeaşi dată, 13.03.2014 a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi, în cota de 1/3 din 

venitul net lunar, către OJSPA Ialomiţa pentru suma de 3.189,38 lei, fiind înştiinţată şi debitoarea 

despre această măsură prin comunicarea din 31.03.2014. 

Prin adresa nr. 183/23.04.2014, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Ialomiţa a transmis executorului judecătoresc faptul că a pus în aplicare dispoziţia de executare 

silită a doamnei DGS începând cu data de 01.04.2014, menţionând că se va reţine şi vira lunar sume 

reprezentând 1/3 din salariul net până la concurenţa sumei de 3.189,38 lei, compusă din 2.230,86 lei 

creanţă şi 958,52 lei cheltuieli de executare silită. 
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Prin încheierile din 25.04.2014, 26.05.2014, 25.06.2014 executorul judecătoresc a reţinut 

câte 23,19 lei reprezentând cheltuieli parţiale de executare şi a dispus eliberarea sumelor de câte 

350,81 lei reprezentând debit datorat. 

 

Prin adresa nr. 252/05.06.2014 Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Ialomiţa a confirmat executorului judecătoresc faptul că DGS are înfiinţată o singură poprire 

actualizată prin adresa din 26.03.2014 privind adresa anterioară de poprire din 13.03.2014, aceasta 

fiind înlocuită conform încheierii de actualizare nr. 1642 din 26.03.2014.  

 

III. ÎN DREPT 

 A. Reglementări incidente 

În soluţionarea cauzei, instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 662, 711, 718, 719 din 

Codul de procedură civilă. 

B. Soluţia instanţei  

Raportând dreptul incident situaţiei de fapt reţinute, instanţa constată următoarele: 

Potrivit art. 711 din Codul de procedură civilă, 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. 

Din cele reţinute în cadrul situaţiei de fapt, rezultă că executarea silită a început pentru 

realizarea unei sume mai mari decât valoarea reală a creanţei precizate abia la 26.03.2014. 

Astfel, deşi, creditorul ştia sau ar fi trebuit să cunoască faptul că valoarea creanţei este de 

doar 2.230,86 lei de la data de 03.12.2013 (f. 91 din dosarul nr. 8011), creditorul a sesizat la data de 

16.12.2013 pentru executarea unei sume duble, de 5.641,97 lei (f. 103 din acelaşi dosar). 

Or, pornind de la acest fapt cunoscut, se constată că, în temeiul art. 662 C.pr.civ. 

potrivit cu care executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi 

exigibilă, se impune admiterea contestaţiei la executare şi, în temeiul art. 719 C.pr.civ., 

anularea actele de executare contestate, emise până la 26.03.2014 în cadrul dosarului de 

executare nr. 1669/2013 al BEJA TM. 

În consecinţă, în temeiul art. 711 alin. 3 raportat la art. 719 C.pr.civ., se impune îndreptarea 

încheierii de încuviinţare a executării silite în sensul menţionării creanţei în valoare de 2.230,86 lei, 

în loc de 5.641,97 lei. 

 

Cu privire la suma de 682 lei, stabilită cu titlu de cheltuieli de executare, pe lângă onorariul 

executorului, instanța constată că nu a fost depus niciun înscris care să justifice aceste cheltuieli, 

nefiind prevăzut nici modul de calcul al acestora. Astfel, în încheierea din 26.03.2014 este stabilit 

doar cuantumul total de 682 lei, cu mențiunea că acestea reprezintă cheltuieli de executare, fără o 

detaliere a modului de calcul în baza căruia s-a ajuns la această sumă. Mai mult, la dosar nu există 

înscrisuri care să dovedească plata unor astfel de sume de către executor sau creditor. 

 

Cu privire la onorariul de executor stabilit prin aceeaşi încheiere, instanţa constată că 

onorariul de executor ce poate fi rambursat de debitorul urmărit silit în dosarul de executare nr. 

1669/2013 este în valoare de 223 lei, calculat prin raportare la valoarea creanţei precizate la 

26.03.2014, conform art. 39 din Legea nr. 188/2000, iar nu 276,52 lei astfel cum a fost menţionat în 

încheierea privitoare la cheltuielile de executare. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 719 alin. (1) Cod procedură civilă, instanța 

urmează să modifice în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare (nr. 

1642/26.03.2014), în ceea ce priveşte suma de 682 lei reprezentând „cheltuieli de executare”, în 

sensul înlăturării cheltuielilor de executare în sumă de 682,00 lei pentru lipsa documentelor 

justificative, respectiv al reducerii onorariului executorului judecătoresc de la 276,52 lei la 223 lei. 
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Întrucât contestația la executare înregistrată sub nr. 9084/302/2014 a fost soluționată prin 

prezenta sentință, instanța urmează a respinge cererea de suspendare a executării, ca rămasă fără 

obiect, în baza art. 718 alin. (1) Cod procedură civilă. 

 

Cât priveşte daunele morale în sumă de 1.000 lei solicitate de contestator creditorului 

pentru repararea prejudiciului încercat ca urmare a faptei ilicite săvârşite de creditor, instanţa 

constată următoarele: 

Instanța reține că se solicită angajarea răspunderii civile delictuale a intimatului creditor, 

pentru fapta proprie. 

Potrivit art. 1349 (Răspunderea delictuală) din Codul civil, orice persoană are îndatorirea să 

respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, 

prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, 

având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat 

să le repare integral. 

Articolul 1357 (Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi) statuează: cel care cauzează altuia 

un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îi repare. Autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 

Așadar, pentru angajarea răspunderii civile delictuale a creditorului intimat trebuie să se 

verifice: 

1.a. Săvârșirea unei fapte ilicite de către creditor – este îndeplinită această condiție 

potrivit celor reţinute în cadrul situaţiei de fapt. 

Astfel, deşi, creditorul ştia sau ar fi trebuit să cunoască faptul că valoarea creanţei este 

de doar 2.230,86 lei de la data de 03.12.2013 (f. 91 din dosarul nr. 8011), creditorul a sesizat la 

data de 16.12.2013 pentru executarea unei sume duble, de 5.641,97 lei (f. 103 din acelaşi dosar). 

1.b. Producerea unui prejudiciu debitorului – este îndeplinită şi această condiție: fapta 

creditorului, de a sesiza executorul judecătoresc şi de a obţine începerea executării silite pentru o 

sumă (5.641,97 lei) dublă faţă de cea reală, cunoscută (2.230,86 lei), în contextul în care creditul 

acordat debitorului la 23.10.2008 era în valoare de 2.972,23 lei, debitorul achitând rate lunare în 

valoare de 115 lei din venitul de 1092 lei, circumstanţă care a determinat emiterea a două adrese de 

înfiinţare a popririi, a cauzat cu siguranţă debitorului o angoasă considerabilă; 

1.c. Legătura de cauzalitate existentă între fapta ilicită și prejudiciu – rezultă ex re (din 

însăşi săvârşirea faptei); 

1.d. Existența vinovăţiei creditorului – se constată îndeplinită şi această condiţie din 

moment ce creditorul este un profesionist care desfăşoară în domeniul său de activitate tocmai 

acţiuni de acordare a creditelor consumatorilor şi de urmărire a rambursării acestor credite de către 

persoanele beneficiare. 

Odată constatate îndeplinite condițiile mai sus enunțate, în temeiul art. 1349, 1357 C.civ., se 

va angaja răspunderea civilă delictuală a creditorului intimat pentru fapta proprie. 

În temeiul angajării răspunderii civile delictuale a creditorului intimat, acest subiect de drept 

trebuie să repare, potrivit art. 1381, 1385, 1386 C.civ., prejudiciul provocat reclamantului. 

Repararea prejudiciului cauzat, stabilirea cuantumului despăgubirii reprezintă însuşi scopul 

angajării acestui tip de răspundere. Repararea integrală a prejudiciului reprezintă principiul de bază 

al răspunderii civile delictuale, consacrat de dispoziţiile art. 1385 Cod civil, în termeni precişi şi 

cuprinzători, ce evocă neîndoielnic ideea reparării daunei în totalitatea sa, fără nicio restrângere sau 

limitare în raport de natura intrinsecă a acestuia. 

Deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, 

daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecinţele 

negative suferite de cei în cauză, în plan psihic şi afectiv, importanţa valorilor lezate, măsura în care 

acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării.  

Toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, 

corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs, astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără 

justă cauză a celui care pretinde daunele morale. 
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Debitorul contestator a afirmat că, în urma atingerii aduse de creditorul intimat,  a suferit un 

prejudiciu moral pe care l-a evaluat la 1.000 lei. 

Faţă de toate cele ce preced, statuând în echitate (în lipsa unor criterii legale), instanţa 

apreciază că suma solicitată de debitorul contestator poate acoperi prejudiciul suferit de acesta, 

nefiind o sumă disproporţionată faţă de cele deja reţinute mai sus: fapta creditorului, de a sesiza 

executorul judecătoresc şi de a obţine începerea executării silite pentru o sumă (5.641,97 lei) dublă 

faţă de cea reală, cunoscută (2.230,86 lei), în contextul în care creditul acordat debitorului la 

23.10.2008 era în valoare de 2.972,23 lei, debitorul achitând rate lunare în valoare de 115 lei din 

venitul de 1092 lei, circumstanţă care a determinat emiterea a două adrese de înfiinţare a popririi, 

context în care debitorul a fost obligat să formuleze petiţii, reclamaţii către Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Justiţiei şi contestaţii la instanţă, situaţia sa financiară 

fiind serios ameninţată de executarea unei sume duble faţă de cea datorate, de cinci ori mai mari 

decât salariul realizat de contestator (f. 11 din dosarul nr. …). 

În lumina celor de mai sus, instanţa va obliga aşadar intimatul creditor la plata către 

contestator a sumei de 1.000 lei, cu titlul de despăgubire pentru prejudiciul moral provocat. 

 

Faţă de soluţia la care a ajuns instanţa referitor la cererea debitorului contestator, în temeiul 

art. 453 C.pr.civ., instanţa va obliga intimatul creditor să ramburseze contestatorului debitor 

cheltuielile de judecată în valoare de 100 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată pentru 

capătul de cerere având ca obiect daune morale (f. 31 din dosarul nr. …). 

 

Întrucât contestația a fost admisă, instanța va dispune, în baza art. 45 alin. (1) lit. f) din 

O.U.G. nr. 80/2013, ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să i se restituie către 

contestatoare taxa judiciară de timbru aferentă celor două contestaţii la executare conexate 

(456 lei - f. 36,  61 din dosarul nr. …/302/2014, respectiv 250 lei – f. 63 din dosarul nr. 

…/302/2014). 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

JUDECĂTORIA 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Admite contestaţia la executare înregistrată sub număr de dosar …/302/2014, respectiv 

admite în parte contestaţia la executare conexată la cea dintâi, înregistrată sub număr de dosar 

…/302/2014, privind pe contestatorul DGS şi pe intimatul ERS IFN S.A. 

2. Anulează actele de executare contestate, emise până la 26.03.2014 în cadrul dosarului de 

executare nr. 1669/2013 al BEJA TM. 

3. Îndreaptă încheierea de încuviinţare a executării silite în sensul menţionării creanţei în 

valoare de 2.230,86 lei, în loc de 5.641,97 lei. 

4. Obligă intimatul creditor la plata către contestator a sumei de 1.000 lei, cu titlul de 

despăgubire pentru prejudiciul moral provocat. 

5. Modifică încheierea nr. 1642 din 26.03.2014 întocmită de executorul judecătoresc în 

dosarul nr. 1669/2013 şi a tuturor actelor de executare subsecvente în sensul înlăturării cheltuielilor 

de executare în sumă de 682,00 lei pentru lipsa documentelor justificative, respectiv al reducerii 

onorariului executorului judecătoresc de la 276,52 lei la 223 lei. 

6. Respinge capătul de cerere având ca obiect suspendare executare silită. 

7. Obligă intimatul creditor să ramburseze contestatorului debitor cheltuielile de judecată în 

valoare de 100 lei achitată pentru capătul de cerere având ca obiect daune morale. 

8. Dispune restituirea, la rămânerea definitivă a hotărârii, către contestator a sumelor 

achitate de acesta cu titlul de taxă judiciară de timbru aferentă celor două contestaţii la executare 

conexate. 
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9. Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicarea hotărârii, conform art. 717 

raportat la art. 650 alin. 3 C.pr.civ., calea de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti, conform art. XIV din Legea nr. 2/2013. 

10. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor în copie, în temeiul art. 427 C.pr.civ., iar la 

rămânerea definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de îndată şi executorului judecătoresc, conform 

art. 719 alin. 4 C.pr.civ. 

11. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.08.2014. 

 


