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Titlu: învestire cu formulă executorie contract de credit IFN 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 11.09.2015 

Domeniu asociat: învestire cu formulă executorie 

Conținut speţă: natura de titlu executoriu a contractului de credit se analizează potrivit 

dispoziţiilor în vigoare la momentul încheierii contractului şi se verifică în ce măsură erau 

îndeplinite condiţiile legale tot la acel moment 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, sub nr. …/302/2015, 

creditoarea SC DCA SRL a solicitat învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu 

reprezentat de contractul de credit nr. …/09.08.2005, privind pe debitorul GMF.  

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru potrivit dispozițiilor art.10 alin.1 

lit. a din O.U.G. nr.80/2013. 

Analizând cererea de învestire cu formulă executorie, instanța constată că, potrivit 

dispozițiilor art. 641 alin.1 C.pr.civ., “titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătorești, 

pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie”.  

Pentru a se pronunța, instanța urmează a verifica, în temeiul art. 641 alin.3 C.pr.civ., dacă 

înscrisurile, altele decât o hotărâre judecătorească, în legătură cu care se solicită învestirea cu 

formulă executorie, întrunesc toate condițiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, 

în condițiile în care potrivit art.632 alin.1 și alin.2 C.pr.civ. „executarea silită se poate efectua 

numai în temeiul unui titlu executoriu”.  

Totodată, instanța reține că în conformitate cu dispozițiile art. 638 alin. 1 pct. 4 și art. 640 

C.pr.civ., sunt titluri executorii și pot fi puse în executare silită titlurile de credit sau alte 

înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie, în măsura în care îndeplinesc condițiile 

prevăzute în legea specială. 

Instanța constată că la momentul încheierii contractului de credit sus-arătat, 09.08.2005, 

nu erau în vigoare dispozițiile O.G. nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale care, prin intermediul dispozițiilor art.45 alin.1 raportate la  art. 7 alin. 1, au prevăzut 

contractul de credit de consum acordat de instituțiile financiare nebancare drept titlu executoriu.  

Mai mult, instanţa notează că creditorul iniţial, ERS S.A. nu avea la data încheierii 

contractului de credit sus-arătat calitatea de instituție financiară nebancară, fiind o societate 

comercială pe acțiuni. 

Astfel, instanța constată că la momentul încheierii contractul de credit sus-arătat nu exista 

nicio dispoziție legală care să atribuie natură de titlu executoriu contractului de credit încheiat cu 

o societate comercială pe acțiuni. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere că suma pretinsă de creditoare izvorăşte 

dintr-un contract de credit încheiat nu cu o instituție financiară nebancară, ci cu o societate 

comercială (ERS S.A.), instanța, în temeiul art. 641 alin. 3 și art. 640 C.pr.civ., urmează a 

respinge ca neîntemeiată cererea de învestire cu formulă executorie, formulată de către 

creditoarea SC Debt Collection Agency SRL. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 
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Respinge ca neîntemeiată cererea de învestire cu formulă executorie a contractului de 

credit nr. …/09.08.2005, formulată de către creditoarea SC DCA SRL. 

Cu drept de apel, pentru creditoare, în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel 

se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.09.2015. 

 

 

 

 


