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judecat 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti la data de 

31.03.2015, sub nr. …/303/2015, contestatorul DO, în contradictoriu cu intimatul ARA, a 

solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună, anularea formelor de executare silita  

şi să se dispună trimiterea unei rezoluţii către Unitatea militară nr. …, unde este angajat, care 

să sisteze poprirea cerută de intimat.  

În fapt, contestatorul a arătat că,  la data de 06.10.2014 instanţa a hotărât conform 

hotărârii civile nr. 7263/2014 să plătească fiului său suma de 651,5 lei . A considerat că nu au 

fost respectate actele normative şi hotărârile anterioare ale Tribunalului Bucureşti, care au 

arătat că, nu trebuia inclusă norma de hrană, în calculul veniturilor sale. 

Faţă de starea de fapt enunţată, a solicitat admiterea contestaţiei, anularea formele de 

executare  până la soluţionarea acestei contestaţii şi să se dispună suspendarea demersului 

formulat de intimat. 

Fiind vorba de un caz foarte urgent, a solicitat ca în baza art. 401 Cod Proc. Civilă să se 

suspende executarea, înainte de orice înfăţişare. 

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 399-401 Cod Proc. Civilă. 

S-au anexat contestaţiei înscrisuri (f.3-12). 

La data de 05.05.2015, intimatul ARA, în baza art. 205 N.C.P.C., a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulată de contestatorul DO ca fiind 

nulă pentru lipsa semnăturii contestatorului DO. Astfel, s-a arătat că semnătură care este 

aplicată pe această contestaţie nu seamănă deloc cu semnătura aplicată pe întâmpinarea şi 

înscrisurile anexate de către  tatăl său, DO, ce au fost depuse la dosarul nr. …/303/2014. 

De altfel, intimatul a apreciat contestaţia ca fiind inadmisibilă, întrucât motivele 

invocate în aceasta, puteau fi invocate, fie în cursul judecăţii de fond, fie într-o eventuală cale 

de atac. 

În conformitate cu prevederile art. 712 (1) N.C.P.C., „dacă executarea silită se face în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti, [...], 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 prima instanţă sau 

într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.” 

Totodată, s-a susţinut că cererea formulată este netemeinică şi nelegală întrucât nu este 

motivată nici în fapt şi nici în drept. 

Motivarea în fapt este lipsită de consistenţă, nu sunt indicate nici actele normative şi 

nici hotărârile despre care se face vorbire. 

În ceea ce priveşte motivarea în drept, aceasta lipseşte cu desăvârşire, întrucât au fost 

formulate cereri şi au fost invocate temeiuri de drept în baza articolelor din cuprinsul vechiului 

C.proc.civ. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 196, art. 205, art. 711 şi urm. 

N.C.P.C. 

Prin sentinţa civilă nr. 3432 din 11.05.2015, pronunţată în dosar nr. …/303/2015, 

Judecătoria sector 6 Bucureşti a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi a dispus 

declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti. 

Cauza s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 22.06.2015 sub nr. …/303/2015. 



Instanţa a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, 

apreciind că acestea sunt de natură să ducă la soluţionarea procesului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Împotriva contestatorului s-a demarat executarea silită în dosarul 28/2015 al BEJ PF în 

temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …/06.10.2014 pronunţată de 

Judecătoria Sectorului 5 în dosarul nr. …/303/2014, rămasă definitivă prin neapelare, prin 

care contestatorul DO a fost obligat să plătească intimatului ARA  o pensie de întreţinere în 

valoare de 651,5 lei lunar, începând cu data de 15.07.2014 până la terminarea studiilor 

intimatului, dar nu mai târziu de împlinirea de către intimat a vârstei de 26 de ani.  (f. 24-26). 

Prin încheierile din data de 23.03.2015 executorul judecătoresc a încuviinţat 

executarea silită pentru recuperarea creanţei în valoare de 2.397,75 lei reprezentând pensie 

restantă şi a stabilit cheltuielile de executare silită la suma de 339 lei. 

Prin adresa din data de 23.03.2015 (f.29) executorul a înfiinţat poprirea asupra 

sumelor de bani datorate de terţul poprit Unitatea Militară … contestatorului, până la 

concurenţa sumei de 2.736,75 lei.  

Contestatorul a fost înştiinţat cu privire la înfiinţarea popririi la data de 30.03.2015 

(f.31). 

În drept, potrivit art. 712 din Codul de procedură civilă, 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.  

Prin urmare, pe calea contestaţiei la executare nu se pot invoca motive de fond 

care să repună în discuţie o hotărâre judecătorească definitiva, care a dobândit 

autoritate de lucru judecat, instanţa de judecata care soluţionează contestaţia la 

executare fiind ţinută a respecta, la fel ca şi părţile din executarea silita, autoritatea de 

lucru judecat de care se bucură titlul executoriu. 

În speţă, singurul motiv pe care contestatorul şi-a întemeiat contestaţia este acela că 

pensia de întreţinere stabilită în sarcina sa a fost calculată şi cu luarea în considerare a 

sumelor de bani ce constituie norma de hrană. 

Reţinând că valoarea lunară a pensie de întreţinere a fost stabilită prin chiar titlul 

executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …/06.10.2014 pronunţată de Judecătoria 

Sectorului 5 în dosarul nr. …/303/2014 la suma de 651,5 lei lunar, instanţa constată că 

argumentele invocate în susţinerea contestaţiei reprezintă în fapt critici aduse hotărârii 

judecătoreşti definitive, inadmisibile în contestaţia la executare, motiv pentru care instanţa 

urmează să respingă contestaţia la executare, ca neîntemeiată. 

Faţă de finalitatea dispoziţiile art. 719 alin. 1 Cod procedură civilă, urmează să 

respingă cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul DO, în 

contradictoriu cu intimatul ARA 

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicarea hotărârii, calea de atac 

urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.  

Respinge capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite, ca rămas fără 

obiect. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.09.2015. 

 


