
Titlu: învestire cu formulă executorie act autentic notarial 
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Număr speţă: - 

Data speţă: 02.02.2015 

Domeniu asociat: învestire cu formulă executorie 

Conținut speţă: actul notarial trebuie să dea naştere unei creanţe certe, lichide, exigibile, iar nu 

unui drept real 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 5 Bucureşti la data de 23.01.2015 

sub nr. .../302/2015, creditoarea MOD a solicitat învestirea cu formulă executorie a 

contractului de vânzare-cumpărare cu drept de habitaţie viager autentificat sub nr. 2815 din 

18.12.2003 de BNP DG.  

În motivare, creditoarea a învederat că vânzătoarea a decedat, însă rudele acesteia nu îi 

permit creditoarei cumpărătoare să intre în posesia bunului.  

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că, în temeiul art. 640
1
 alin. (3) C. proc. 

civ., instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege 

pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege. 

Conform art. 639 alin. (1) C. proc. civ., actul autentificat de notarul public care constată o 

creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. 

În speţă, reclamanta nu se întemeiază în cererea sa pe un drept de creanţă, ci pe un 

drept de proprietate, obţinut prin contractul de vânzare-cumpărare a cărui învestire cu formulă 

executorie o solicită. Practic, contractul indicat de reclamantă nu dă naştere unei creanţe 

certe şi lichide, care a devenit exigibilă, ci prin acesta se transmite un drept de 

proprietate. Prin urmare, cumpărătoarea nu dispune de un titlu executoriu şi nu poate apela 

direct la executarea silită pentru a intra în posesia bunului, ci are la dispoziţie o acţiune 

personală derivând din contract sau o acţiune în revendicare ori o acţiune în evacuare, acestea 

fiind modalităţile prin care cumpărătoarea poate pretinde posesia bunului cumpărat.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

 

Respinge ca neîntemeiată cererea de învestire cu formulă executorie formulată de 

creditoarea MOD.  

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

comunicare.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.02.2015.  

 


