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Titlu: învestire cu formulă executorie act de adjudecare 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 01.09.2015 

Domeniu asociat: învestire cu formulă executorie 

Conținut speţă: lipsă interes învestire cu formulă executorie act de adjudecare 

 

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

creditorii NN şi NN au solicitat învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu reprezentat 

de actul de adjudecare întocmit în data de 04.08.2015 de BEJA „DLVM” în dosarul de executare 

nr. 40/2012, privind pe debitorii AM şi AF.  

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 cu prioritate excepţia lipsei de interes în promovarea prezentei acţiuni,  

instanța constată în primul rând că, din punctul de vedere al legii aplicabile, în ciuda faptul că 

actul de adjudecare a cărui învestire cu formulă executorie a fost solicitată în cadrul dosarului de 

executare nr. 40/2012, acestuia îi sun aplicabile dispoziţiile de la momentul la care a fost 

întocmit, respectiv 04.08.2015.  

În acest sens, instanţa arată că procedura de executare silită a acestui nou titlu executoriu 

se va face separat de dosarul de executare în cadrul căruia acesta a fost emis. 

 Urmare a acestor precizări preliminare, instanţa reţine 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 

înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, în legătură cu care se solicită învestirea cu 

formulă executorie, întruneşte 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”.  

Instanța constată că, potrivit dispoziţiilor art. 856 alin. 2 C.pr.civ., actul de 

adjudecare constituie titlu executoriu, punerea în executare silită a acestuia fiind posibilă 

fără a fi necesară şi învestirea cu formulă executorie.  

Astfel, instanţa identifică un alt caz, asemănător hotărârilor judecătoreşti, în care 

începerea executării silite nu este condiţionată de învestirea cu formulă executorie. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere că creditorii se bucură deja de un titlu 

executoriu ce le oferă posibilitatea să înceapă executarea silită a acestuia împotriva debitorilor 

fără a fi necesară învestire acestuia, instanţa, în temeiul art. 856 alin. 2 C.pr.civ., urmează a 

admite excepţia invocată din oficiu şi respinge cererea creditorilor ca lipsită de interes.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 



2 
 

 

Admite excepţia lipsei de interes în promovarea cererii, invocată de instanţă din oficiu. 

Respinge cererea creditorilor NN şi NN de învestire cu formulă executorie a titlului 

reprezentând actul de adjudecare întocmit în data de 04.08.2015 de BEJA „DLVM” în dosarul de 

executare nr. 40/2012, privind pe debitorii AM şi AF, ca lipsită de interes. 

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

se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.09.2015. 

 


