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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.10.2015 sub nr. 

.../302/2015, BEJA DIC a solicitat încuviinţarea cererii de intervenţie formulate la data de 

13.10.2015 de creditoarea Asociaţia de Proprietari Bloc ... în dosarul de executare nr. 

383/2013 al BEJA DIC.  

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii, instanţa reţine următoarele: 

Dreptul de intervenţie în executarea silită este consacrat de art. 689 C. proc. civ. şi 

poate fi exercitat doar de către un alt creditor decât cel care a pornit executarea silită. În 

speţă, creditoarea Asociaţia de Proprietari Bloc ... este cea care a formulat cererea de 

executare din dosarul de executare nr. 383/2013 al BEJA DIC şi tot creditoarea Asociaţia de 

Proprietari Bloc ... este cea care a formulat în acelaşi dosar de executare cerere de intervenţie. 

Or, instanţa constată că dreptul de interveni într-un dosar de executare silită este 

reglementat de lege doar pentru alţi creditori decât cei care au formulat cererea de executare 

din acel dosar, creditoarea din prezenta speţă neavând posibilitatea reglementată de lege de a 

formula cerere de intervenţie în propriul său dosar de executare.  

Pentru aceste considerente, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii, invocată din 

oficiu, şi va respinge cererea creditoarei ca inadmisibilă.  

   

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE 

 

Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de instanţă din oficiu.  

 Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie formulată la data de 13.10.2015 de 

către creditoarea Asociaţia de Proprietari Bloc ..., în dosarul de executare nr. 383/2013 al 

BEJA DIC. 

 Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.10.2015.   

 

 
 

 

 

 


