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Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 5 Bucureşti la data de 28.10.2014 

sub nr. .../302/2014, creditoarea IC a solicitat învestirea cu formulă executorie a promisiunii 

de vânzare – cumpărare autentificate sub nr. 3965 din 06.12.2007 de BNC.         

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

certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. 

Instanţa constată că dreptul promitentei-cumpărătoare la restituirea sumei achitate cu 

titlu de avans nu are în speţă natura juridică a unei creanţe certe. Aceasta deoarece, în lipsa 

unei statuări a unei instanţe de judecată asupra condiţiilor rezoluţiunii convenţiei 

părţilor, promisiunea încheiată de acestea este în fiinţă şi îşi produce pe deplin efectele, 

inclusiv cu privire la obligaţia promitentului-cumpărător de a plăti avansul. De 

asemenea, instanţa învestită cu judecarea cererii de învestire cu formulă executorie nu are 

posibilitatea, într-o procedură necontencioasă, să analizeze condiţiile rezoluţiunii judiciare şi 

dacă părţile sunt sau nu îndreptăţite la repunerea în situaţia anterioară. Numai pe calea 

procedurii de drept comun, iar nu direct în procedura învestirii cu formulă executorie, 

este îndreptăţit promitentul-cumpărător să solicite rezoluţiunea promisiunii încheiate cu 

promitentul-vânzător şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, astfel încât organul judiciar să 

aprecieze dacă se impune sau nu desfiinţarea cu efect retroactiv a promisiunii şi să confere, 

astfel, caracter neîndoielnic creanţei invocate de promitentul-cumpărător.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

DISPUNE: 

 

Respinge ca neîntemeiată cererea de învestire cu formulă executorie formulată de 

creditoarea IC.  

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

comunicare.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.11.2014.  

 

  


