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Domeniu asociat: contestaţie la executare 

Conținut speţă: imposibilitate invocare argumente ce ţin de legalitatea şi temeinicia 

procesului-verbal de contravenţie în cadrul executării silite; reducerea cheltuielilor de 

executare; 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, la data de 

27.08.2014, sub nr…./302/2014, contestatoarea  A.A.A.S. (fostă A.V.A.S.), în contradictoriu 

cu intimata CNADNR, a solicitat instanței anularea titlului executoriu reprezentat de 

procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R11 nr.0146575/17.06.2011 şi a actelor de 

executare emise de B.E.J. TBO, în dosarul de executare nr.1573/2014 (somaţia de plată şi 

încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 14.08.2014), precum şi anularea 

tuturor actelor de executare silită ce urmează a fi efectuate în acest dosar de executare şi 

întoarcerea executării silite. Totodată, contestatoarea a mai solicitat suspendarea executării 

silite. 

În motivarea în fapt a cererii de suspendare a executării silite, contestatoarea a arătat 

că solicitarea sa are la bază iminenţa executării silite prin distribuirea către creditoare a 

sumelor de bani pentru care a fost emisă somaţia, precum şi greutăţile ulterioare în 

recuperarea acestora, prin întoarcerea executării silite, în cazul în care se va constata achitarea 

lor pe nedrept. 

Cu privire la contestaţia la executare, contestatoarea a solicitat, în principal, anularea 

procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi, pe cale de consecinţă, anularea măsurii de 

sancţionare contravenţională a A.A..A.S, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii 

contravenţionale cu avertisment. În fapt, a arătat că în perioada noiembrie –decembrie 2010, 

vehiculul cu numărul de înmatriculare B30WXW a circulat fără rovinietă valabilă, pe raza 

judeţului Giurgiu, această faptă fiind sancţionată de către intimată prin întocmirea unui număr 

de 5 procese-verbale de constatare a contravenţiei. Faţă de această situaţie, intimata a înţeles 

să conteste sancţiunea ce a urmat primei contravenţii, arătând că prima contravenţie este 

aceeaşi cu următoarea contravenţie, fiind incidente prevederile O.G. 2/2001, precum şi 

prevederile CEDO şi ale Codului penal, în ceea ce priveşte reglementarea faptelor săvârşite în 

formă continuă. 

În ceea ce priveşte contestaţia la executare împotriva actelor de executare efectuate de 

BEJ TBO, a menţionat contestatoarea că la data de 21.08.2014 i-a fost comunicată o somaţie 

prin care s-a pus în vedere ca, în termen de 1 zi, să achite suma de 28 euro şi 495,40 lei 

cheltuieli de executare silită. Contestatoarea apreciază această măsură ca fiind 

nelegală,deoarece încalcă dispoziţiile imperative ale O.G. 22/2002 

Cu privire la cheltuielile de executare silită stabilite de către executorul judecătoresc, a 

solicitat anularea încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare, deoarece aceasta a 

fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art.37 alin.1 din Legea 188/2000, ale Ordinului 

Ministrului Justiţiei 2561/2012, ale Hotărârii UNEJ nr. 2/2007, precum şi cele ale codului 

fiscal cu privire la taxa pe valoare adăugată, precum şi faptul că sumele de 211 lei şi 200 lei 

au fost incluse în mod nelegal în cuantumul cheltuielilor de executare. 

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art.711 şi urm. C.pr.civ., O.G. nr.2/2001, 

O.G. nr.15/2002, precum şi toate dispoziţiile legale invocate în cuprinsul contestaţiei la 

executare. 

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform dispozițiilor art.II 

pct.2 din O.U.G. nr.43/2005. 
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În dovedirea cerereii sale, contestatoarea a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, 

pe care le-a atașat. 

În data de 24.11.2014, intimata CNADNR a depus la dosarul cauzei întâmpinare, 

prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi menţinerea actelor 

de executare ca temeinice şi legale. 

În motivarea în fapt a întâmpinării, intimata a arătat că solicită respingerea cererii de 

suspendare a executării silite, întrucât nu se impune ordonarea acestei măsuri provizorii, 

nefiind un caz grabnic şi nici nu sunt lezate anumite drepturi ale contestatoarei, precum nici 

nu se produce o pagubă iminentă care nu se poate repara. 

Referitor la fondul cauzei, intimata a menţionat că în urma efectuării controlului prin 

sistemul informatic SIEGMCR, s-a constatat faptul că autovehiculul cu numărul de 

înmatriculare B30WXW aparţinând contestatoarei a circulat pe drumurile naţionale fără să 

deţină rovinietă valabilă, şi drept urmare, fapta săvârşită a fost sancţionată cu amendă 

contravenţională în valoare de 250 lei. Mai precizează că emiterea şi comunicarea procesului-

verbal de contravenţie au fost efectuate în termenul imperativ prevăzut de O.G. 2/2001, 

respectiv comunicarea s-a făcut prin poştă la data de 11.07.2011, operaţiune confirmată prin 

semnătură de primire şi ştampila contestatoarei, fără a depăşi termenul de o lună de la 

aplicarea sancţiunii. Referitor la susţinerea contestatoarei că prima contravenţie este aceeaşi 

cu următoarea contravenţie, intimata a arătat că aceasta este nefondată, invocând în susţinerea 

cererii sale doctrina de specialitate. 

În ceea ce priveşte valoarea cheltuielilor de executare, intimata a precizat că acestea se 

încadrează în limitele legale admise de O.M.J 2561/2012, iar executorul judecătoresc a stabilit 

în mod corect şi legal cheltuielile de executare până la acest moment procesual. 

În drept, intimata a invocat dispozițiile art.205-208 C.pr.civ, precum şi toate 

dispoziţiile legale cuprinse în întâmpinare. 

În dovedirea întâmpinării, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, pe 

care le-a atașat. 

Urmare a solicitării instanței, la dosarul cauzei s-au depus, în copie certificată conform 

cu originalul, actele de executare emise de B.E.J. TBO, în cadrul dosarului de executare 

nr.1573/2014. 

La termenul din data de 23.02.2015, instanța a încuviințat ambelor părți proba cu 

înscrisurile aflate la dosarul cauzei, considerându-le a fi pertinente, concludente şi utile 

soluţionării prezentei cauze şi a rămas în pronunţare pe cererea de chemare în judecată. 

Analizând ansamblul înscrisurilor existente la dosarul cauzei, instanța reține că 

prin încheierea din data de 10.06.2014 a Judecătoriei Sectorului 5 București, pronunțată în 

dosarul nr…./302/2014, s-a admis cererea formulată de petentul Biroul Executorului 

Judecătoresc TBO, privind pe creditoarea CNADNR și pe debitoarea A.A.A.S. (fostă 

A.V.A.S.), prin care a fost încuviințată executarea silită, prin toate modalitățile prevăzute de 

lege, în vederea recuperării tarifului de despăgubire, în baza titlului executoriu reprezentat de 

procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria R11 nr.0146575/17.06.2011, 

la care se adaugă cheltuielile de executare. 

Pe cale de consecință, prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, emisă de 

Biroul Executorului Judecătoresc TBO, și anume, din data de 14.08.2014, s-a stabilit, aferent 

dosarului de executare nr.1573/2014, o sumă de 495,40 lei cu titlu de cheltuieli de executare, 

compusă din 20 lei taxă judiciară de timbru, din 211 lei reprezentând “cheltuieli necesare 

desfășurării executării silite”, din 200 lei reprezentând “onorariu consultanță întocmire dosar 

executare silită”, din 49 lei taxe poştale şi din 15,40 lei onorariu executor judecătoresc (TVA 

inclus). 

Cu privire la cheltuielile de executare, instanţa reţine că potrivit dispozițiilor art.669 

alin.3 C.pr.civ., “sunt cheltuieli de executare: 1. taxele de timbru necesare declanșării 
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executării silite; 2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; 3. onorariul 

avocatului în faza de executare silită; 4. onorariul expertului, al traducătorului și al 

interpretului; 5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu 

efectuarea altor acte de executare silită; 6. cheltuielile de transport; 7. alte cheltuieli prevăzute 

de lege ori necesare desfășurării executării silite”, pentru ca în cuprinsul prevederilor art.669 

alin.4 să se prevadă că “sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către 

executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în 

condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la 

executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele administrate de aceasta 

(s.n.)”. 

Raportând dispoziţiile legale sus-arătate la situaţia de fapt din prezenta cauză, instanţa 

reţine că executorul judecătoresc nu a indicat, în concret, ce reprezintă cheltuielile de 

executare de 211 lei reprezentând “cheltuieli necesare desfășurării executării silite”, iar 

acestea, precum şi cele în cuantum de 200 lei reprezentând “onorariu consultanță întocmire 

dosar executare silită”, prin modalitatea în care au fost stabilite, sunt de natură a eluda 

dispoziţiile legale în materie de onorariu de executare stabilit în favoarea organului de 

executare, care trebuie să se încadreze între anumite limite maximale şi minimale 

reglementate de lege, prin Anexa din Ordinul Ministerului Justiţiei nr.2250/2006 pentru 

aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii 

judecătorești (în continuare, Ordinul nr.2550/2006) coroborat cu dispoziţiile art.39 din Legea 

nr.188/2000 privind executorii judecătorești (în continuare, Legea nr.188/2000).  

Or, instanţa reţine că executorul judecătoresc a stabilit deja, cu titlu de onorariu de 

executare, suma de 15,40 lei (TVA inclus), aferent unei executări indirecte, astfel încât orice 

alte sume de bani, cu denumiri generice precum “cheltuieli necesare desfășurării 

executării silite” și “onorariu consultanță întocmire dosar executare silită”, reprezintă o 

completare, peste limita legală, a cuantumului onorariului executorului judecătoresc, 

acesta din urmă fiind apt, în concepţia legiuitorului, prin instituirea unei limite legale 

maximale, a acoperi inclusiv cheltuielile privind eventuala consultanţă acordată pentru 

întocmirea dosarului de executare silită, ca serviciu prestat de către organul de 

executare, conform art.39 alin.1 din Legea nr.188/2000, aferent atribuţiei acestuia, 

prevăzută la art.7 alin.1 lit.a din acelaşi act normativ, şi anume, “de punere în executare a 

dispoziţiilor civile din titlurile executorii”. Cu menţiunea că executorul judecătoresc are 

dreptul la onorariul maximal de 200 lei aferent unor “consultaţii în legătură cu constituirea 

actelor execuţionale”, prevăzut la pct.14 din Anexa la Ordinul nr.2550/2006, doar în situaţia 

în care desfăşoară doar această activitate (fiind, de exemplu, sesizat de o persoană căreia îi 

acordă respectiva consultanţă, dar care nu mai înţelege să înceapă executarea silită prin acel 

executor judecătoresc), iar nu în cadrul celei de punere în executare a dispoziţiilor civile din 

titlurile executorii, printr-o modalitate concretă stabilită de către legiuitor, la pct.2-4 din anexa 

indicată, şi anume, de executare directă, de executare indirectă ori prin poprire. 

Totodată, instanţa reţine că suma de 49 lei cu titlu de taxe poştale reprezintă, în sensul 

dispoziţiilor art.669 alin.3 pct.5, “cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de 

executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită”, fiind, totodată, necesar şi 

rezonabil. 

În ceea ce priveşte apărarea contestatoarei în privinţa includerii TVA-ului în 

cuantumul onorariului executorului judecătoresc, prin confruntarea onorariului de executare 

silită cu Anexa din Ordinul Ministerului Justiţiei nr.2250/2006 pentru aprobarea onorariilor 

minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești (în continuare, 

Ordinul nr.2550/2006), se observă că acest onorariu se încadrează în limitele prevăzute de 

acest act normativ şi de art.39 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești (în 

continuare, Legea nr.188/2000).  
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Susţinerea contestatoarei referitoare la includerea nelegală a TVA-ului în onorariul 

de executare ce se solicită a-l rambursa este neîntemeiată. Ordinul nr.2250/2006 nu prevede 

că limita maximă a onorariului ce poate fi perceput de executor trebuie să cuprindă şi taxa pe 

valoare adăugată. Executorii judecătoreşti sunt ţinuţi a respecta Ordinul nr.2250/2006 şi a 

stabili onorariile în limitele acolo prevăzute. La onorariile astfel calculate, unii executori 

judecătoreşti au obligaţia calculării şi reţinerii TVA-ului, taxă ce este suportată, potrivit 

Codului fiscal, de destinatarul final, în cazul de faţă: debitorul obligat a rambursa cheltuielile 

de executare. Din verificarea onorariului calculat în dosarul de executare analizat, instanţa 

constată că executorul a respectat prevederile legale, calculând onorariul în raport de valoarea 

urmărită, în procentul impus de Ordinul nr.2250/2006, la acest onorariu calculând şi 

percepând TVA, întreaga această sumă (onorariu cumulat cu TVA) urmând a fi suportată de 

contestatoarea-debitoare, în condițiile în care TVA-ul reprezintă o cheltuială de executare, 

separată de onorariul executorului, încadrându-se la dispozițiile art.669 alin.3 pct.7, 

reprezentând “alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite”. 

Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte contestația la executare, 

formulată de contestatoarea A.A.A.S. (fostă A.V.A.S.), în contradictoriu cu intimata 

CNADNR şi va anula în parte actele de executare emise de Biroului Executorului 

Judecătoresc TBO, în dosarul de executare nr.1573/2014, în ceea ce priveşte cheltuielile de 

executare de 211 lei reprezentând “cheltuieli necesare desfăşurării executării silite” şi 200 lei 

reprezentând “consultanţă întocmire dosar executare silită”. 

În ceea ce privește apărările contestatoarei privind aspectele care privesc legalitatea 

procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (incluzând aspectul privind 

faptele săvârşite în formă continuă, cuantumul tarifului de despăgubire ori lipsa semnăturii, în 

condiţiile O.G. nr.2/2001), pot fi analizate exclusiv în cadrul unei plângeri 

contravenţionale, formulate potrivit dispoziţiilor art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001, care 

reprezintă o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea acestui titlu, în sensul dispoziţiilor 

art.712 alin.2 C.pr.civ., potrivit cărora “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.” 

Or, plecând tocmai de la dispoziţiile art.712 alin.2 C.pr.civ., rezultă că motivele de 

legalitate a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (incluzând aspectele 

invocate de contestatoare), nu pot face obiectul unei contestaţii la executare, în condiţiile în 

care acest titlu executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, are instituită o cale 

procesuală specifică pentru desfiinţarea lui, constând, după cum s-a arătat, în plângerea 

contravenţională. 

În privinţa apărării contestatoarei, prin care a învederat că somaţia ar fi fost emisă cu 

încălcarea dispozițiilor art.2 din O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 

instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii (în continuare, O.G. nr.22/2002), instanţa 

reţine că potrivit dispozițiilor art.2 din O.G. nr.22/2002, “dacă executarea creanţei stabilite 

prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare 

este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini 

obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată 

comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului”, iar conform 

prevederilor art.3 din același act normativ, “în cazul în care instituţiile publice nu îşi 

îndeplinesc obligaţia de plată în termenul prevăzut la art. 2, creditorul va putea solicita 

efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă şi/sau potrivit altor dispoziţii 

legale aplicabile în materie”. 
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 Instanţa constată că executorul judecătoresc a emis somaţia prin care a pus în vedere 

contestatoarei să se conformeze titlului executoriu, ceea ce este corect, în condițiile în care 

prevederile art.2 din O.G. nr.22/2002 sunt incidente doar în cazul lipsei de fonduri dovedite. 

Or, contestatoarei îi incumba sarcina probei din acest punct de vedere, și anume, în privința 

lipsei de fonduri care face imposibilă executarea silită, pentru a fi incidente dispozițiile 

invocate. Cu toate acestea, contestatoarea nu a depus nici la dosarul de executare, nici la 

dosarul prezent vreo situaţie contabilă cu privire la fondurile sale, apărarea sa privind lipsa de 

fonduri nefiind astfel întemeiată. 

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestația la 

executare, în rest. 

În ceea ce priveşte cererea de întoarcere a executării silite, instanţa o va respinge ca 

neîntemeiată, în condiţiile în care nu s-a admis prezenta contestaţie la executare, astfel încât 

nu s-a pronunţat nici desfiinţarea titlului executoriu sau a executării silite înseşi, pentru a se 

putea dispune restabilirea situaţiei anterioare executării, potrivit dispoziţiilor art.722 şi urm. 

C.pr.civ. 

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, având în vedere cursul 

soluţionării dosarului, instanța rămânând în pronunțare la același termen de judecată pe toate 

capetele de cerere, atât pe fondul contestației la executare, cât și pe cererea de suspendare a 

executării silite, observând dispozițiile art.718 alin.1 C.pr.civ., potrivit cărora se poate dispune 

suspendarea executării, pentru motive temeinice, însă doar până la soluționarea contestației la 

executare, instanţa va respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. 

Totodată, în condițiile art.716 alin.2 C.pr.civ., instanţa va pune în vedere 

contestatorului să achite Biroului Executorului Judecătoresc “TBO” suma de 49,76 lei 

reprezentând cheltuieli efectuate cu fotocopierea actelor de executare din dosarul de executare 

nr.1573/2014, în caz contrar executorul judecătoresc urmând să includă şi aceste cheltuieli în 

cadrul cheltuielilor de executare, conform dispozițiilor art.669 alin.2 și alin.4-6 C.pr.civ., 

potrivit cărora “cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina 

debitorului urmărit”, în condițiile în care “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”, încheiere care constituie titlu executoriu atât pentru 

creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc, iar “în cazul în care sumele astfel stabilite 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, înlăuntrul termenului de prescripţie”. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Admite în parte contestaţia la executare, formulată de contestatoarea A.A.A.S. (fostă 

A.V.A.S.) în contradictoriu cu intimata CNADNR. 

Anulează în parte actele de executare emise de Biroului Executorului Judecătoresc 

“TBO”, în dosarul de executare nr.1573/2014, în ceea ce priveşte cheltuielile de executare de 

211 lei reprezentând “cheltuieli necesare desfăşurării executării silite” şi 200 lei reprezentând 

“consultanţă întocmire dosar executare silită”. 

Respinge în rest ca neîntemeiată contestaţia la executare. 

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. 

Pune în vedere contestatorului să achite Biroul Executorului Judecătoresc “TBO” 

suma de 49,76 lei reprezentând cheltuieli efectuate cu fotocopierea actelor de executare din 

dosarul de executare nr.1573/2014, conform art.716 alin.2 C.pr.civ. 
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Cu drept numai de apel, în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la 

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.02.2015. 

 


