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Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestatoarea ... în contradictoriu cu intimata .... 

având ca obiect contestaţie la executare. 

La apelul nominal făcut în cauză, lipsă părţile. 

Procedura de citare legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care; 

Mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 04.12.2019, 

încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa, pentru a da 

posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise şi având nevoie de un timp mai îndelungat 

pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 18.12.2019. 

. 

INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin contestaţia la executare  înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 

16.07.2019 data poştei de pe plicul ataşat cauzei,  sub nr. de mai sus, , ...., în contradictoriu cu 

intimata .... a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfiinţarea executării 

silite şi a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. ... aflat pe rolul 

BEJ  ..., anularea încheierii de încuviinţare a executării silite nr. ...., anularea tuturor formelor 

subsecvente de executare silită desfăşurate în dosarul execuţional sus menţionat, restituirea taxei 

de timbru , plus cheltuieli de judecată. 

În motivare, contestatoarea a arătat, în esenţă, că executarea silită a fost demarată de 

intimată,  pe care o consideră că nu are calitate de creditor, în condiţiile în care între 

contestatoare şi intimată nu există un raport juridic obligaţional, iar posibila cesiune a 

contractului de credit nu i-a fost notificată. Totodată, executarea silită nu se face în baza unui 

titlu executoriu, contractul de cesiune neconstituind titlu executoriu, astfel că nici creanţa 

intimatei nu are asemenea caracter.  

În drept, s-a făcut trimitere la prevederile legale prev de art.712-720 cod procedură civilă, 

art.1578 cod civil. 

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi copia dosarului 

execuţional. 

Contestatoarea a depus la dosar, în copie, un set de înscrisuri (f. 4-21). Şi a timbrat 

acţiunea cu suma de 485 lei, fila 19. 

Prezentei cereri îi sunt aplicabile dispoziţiile noului cod de procedură civilă, a fost 

comunicată intimatei însă nu a fost supusă  regularizării ; pârâta  a depus întâmpinare la data de 



22.08.2019 prin care a  invocat excepţia netimbrării şi a tardivităţi contestaţiei la executare, iar 

pe fond a  solicitat respingerea  cererii. 

 Conform art.237 cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile 

solicitate prin cerere de către contestator  ca utile şi necesare cauzei şi a dispus comunicarea 

dosarului execuţional în copie; şi  a dispus emiterea unei adrese către intimată  cu solicitarea de a 

comunica dacă a fost declarat scadent anticipat creditul, notificarea cesiunii de creanţă, şi ultima 

plată efectuată de contestatoare, al căruia răspuns se află la fila 87-119.  

Instanţa, văzând excepţiile invocate de intimat prin întâmpinarea depusă,  după punerea 

lor în discuţia părţilor, s-a pronunţat asupra lor prin Încheierea de şedinţă interlocutorie din data 

de 23.10.2019, f 46,  în sensul că  a respins excepţia netimbrării cererii, fiind achitată taxa 

judiciară de timbru în sumă de 485 lei, potrivit chitanţei depuse la dosar la fila 19,  şi a debitului 

contestat, iar cu privire la excepţia tardivităţii, verificând actele din dosarul execuţional depuse la 

dosar, constată că prezenta contestaţie la executare este formulată în termenul legal de 15 zile, 

respectiv dovada de comunicare a actelor de executare către contestator este cu data de 

03.07.2019, f 84,  iar prezenta contestaţia la executare a fost formulată şi depusă de contestator 

prin poştă având data poştei pe plicul ataşat 16.07.2019, f 21,  astfel că va respinge excepţia 

tardivităţii, ca neîntemeiată. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, între contestatoarea ... în calitate de împrumutat, şi ...., în calitate de 

împrumutător, s-a încheiat contractul de credit nr. .... în baza căruia i-a  fost acordat 

contestatoarei un credit pentru nevoi personale în sumă de 5000 lei, restituirea împrumutului 

fiind eşalonată în 68 de rate săptămânale (f. 54). 

Prin contractul de cesiune creanţe din data de 4.07.2017 (f. 72), împrumutătorul ... a 

cesionat creanţa deţinută în baza contractului de credit menţionat anterior către intimatei .... 

Contractul de credit ce face obiectul cauzei nu a fost declarat scadent anticipat anterior cesiunii. 

La data de 30.05.2019, intimata ....a înregistrat pe rolul BEJ ... o cerere de executare silită 

împotriva contestatoarei, pentru recuperarea sumei de 6431,97lei, în temeiul titlului executoriu 

reprezentat de contract de credit .... (f. 51. 

Prin încheierea din data de 30.05.2019 BEJ .... a dispus înregistrarea cererii de executare 

silită în registrul general şi deschiderea dosarului de executare silită nr. ...., împotriva debitoarei 

(f. 76). 

Prin încheierea civilă nr. 1220/2019  a fost încuviinţată executarea silită împotriva 

debitoarei ..., în baza contractului de credit mai sus menţionat, pentru suma de 6431,97 lei,  

reprezentând debit principal, dobânda aferentă creditului acordat, comision bancar restant şi 

penalităţi aferente, la care se vor adăuga şi cheltuielile de executare, prin toate modalităţile legale 

de executare silită (f. 79-80). 

În drept, conform art. 24 C. pr. civ., Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai 

proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Drept urmare, având 

în vedere că cererea de executare silită a fost formulată la data de 30.05.2019, prezentei cauze îi 

sunt aplicabile prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, iar nu 

prevederile Decretului nr. 167/1958. 

Potrivit art. 712 alin. 1 C. pr. civ., Împotriva executării silite, a încheierilor date de 

executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie 

de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la 

executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să 

îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii. 



În speţă, analizând contestaţia la executare prin prisma motivelor de fapt şi de drept 

invocate în susţinerea acesteia de contestatoare,  instanţa apreciază că executarea silită demarată 

în dosarul execuţional nr.... aflat pe rolul BEJ .... este legal efectuată,  în sensul că instanţa nu 

poate primi apărarea contestatoarei în sensul că intimata nu ar avea calitatea de creditor, întrucât 

din contractul de cesiune de creanţă din data de 04.07.2017 rezultă că ..... a cesionat creanţa ce 

face obiectul prezentei cauze către intimata ..... 

În ceea ce prieşte alegaţia contestatoarei în sensul că executarea silită se face în lipsa unui 

titlu executoriu, caracterul de titlu executoriu al contractului de credit nefiind transmis prin 

contractul de cesiune, instanţa apreciază că acest argument este neîntemeiat, având în vedere 

considerentele reţinute de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cuprinsul Deciziei nr.3/2014 

privind pronunţarea unei hotărâri în dezlegarea unei chestiuni de drept. Potrivit acestei decizii, 

caracterul executoriu asociat unui contract de credit, încheiat conform art. 120 din OUG 99/2006, 

se transmite odată cu creanţa din acest contract, iar modificarea părţilor originare ale contractului 

nu afectează substanţa de titlu executoriu. 

În cauza dedusă judecăţii este vorba despre un contract de credit pentru nevoi personale 

nenominalizate.  

Contrar susținerilor debitoarei, instanța reține că, contractul de credit încheiat de o 

instituție financiară nebancară, constituie titlu executoriu conform art. 52 alin 1 din Legea nr. 

93/2009 

Apoi, potrivit art. 1568 C.civ., cesiunea de creaţă transferă cesionarului: a) toate 

drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată, b) drepturile de garanţie şi toate 

celelalte accesorii ale creanţei cedate. De remarcat este faptul că enumerarea din cuprinsul 

textului legal nu este exhaustivă, cesiunea creanţei transmiţând toate accesoriile acesteia, inclusiv 

caracterul executoriu. Nu există nici un considerent pentru a concluziona altfel, câtă vreme 

cesiunea, ca modalitate de transmitere a obligaţiei, nu face decât să modifice părţile originare ale 

actului juridic care constituie titlu executoriu, respectiv să înlocuiască cedentul cu cesionarul, 

care nu este altceva decât un succesor cu titlu particular al cedentului. Prin urmare, nu se poate 

susţine în mod întemeiat că prin cesionarea creanţei se pierde caracterul executoriu al titlului. 

Această concluzie a fost statuată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia 

nr. 3 din 14 aprilie 2014 privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, reţinându-se în considerentele deciziei următoarele: „consacrarea, prin art. 120 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a caracterului executoriu al 

contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, este impusă pentru a permite 

executarea silită a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea 

izvorului obligaţiei respective. În consecinţă, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar 

nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de 

titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii 

nu se constituie într-un aspect de drept procesual, aşa cum a susţinut titularul sesizării, ci a 

devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune. 

Totodată, trebuie subliniat că art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea 

persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii. 

Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează 



substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu 

particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.” 

Prin urmare, apare ca vădit neîntemeiată critica contestatoarei în sensul că nu s-a transmis 

caracterul executoriu pe calea cesiunii de creanţă.       

În ceea ce priveşte inopozabilitatea cesiunii de creanță, instanţa reţine următoarele: 

Notificarea cesiunii de creanţă către debitorul cedat se impune pentru  opozabilitatea 

acesteia fata de debitor conform art. 1575 C. civ., fără însă ca aceasta sa aibă efect asupra 

valabilităţii cesiunii de creanţă şi asupra transmiterii calităţii de creditor de la cedent la cesionar. 

Astfel, lipsa notificării cesiunii de creanţă, ar fi avut relevanţă în cazul în care debitorul ar fi 

efectuat plata către creditorul iniţial, între momentul încheierii contractului de cesiune şi 

momentul la care cesiunea de creanţă a devenit opozabilă prin notificarea sa sau acceptare de 

către debitor. În acest caz, debitorul ar fi fost eliberat de datorie, chiar dacă creditorul iniţial nu 

mai avea calitatea de creditor actual. 

Însă în cauză se reţine faptul că contestatoarea a fost notificată la data de  25.07.2017, cu 

cesiune de creanţă şi cu creditul datorat şi rămas de achitat la data cesiuni de creanţă, aşa cum 

rezultă din dovada de comunicare ataşată la filele 88-90. 

Faptul că cesiunea nu a fost notificată debitorului cedat, anterior formulării cererii de  

executare silită,  nu constituie un impediment în continuarea executării silite de către noul 

creditor, acesta expunându-se însă riscului ca până la data notificării debitorii să plătească în 

mod valabil creanţa, creditorului iniţial. În plus, instanţa remarcă că cesiunea de creanţă fiind 

ulterioară Încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare şi a adresei de înfiinţare a 

popririi, nu poate să influenţeze în vreun mod legalitatea întocmirii acestora.  

Faţă de considerentele expuse, instanţa consideră că motivele  de contestaţie sunt 

neîntemeiate, neputând conduce la anularea actelor de executare silită şi la executarea silită 

însăşi. 

Pentru aceste motive, în baza art. 720 alin. 3 C. pr. civ., instanţa va respinge, ca 

neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de contestatoarea .... în contradictoriu cu 

intimata ....şi  împotriva actelor de executare silită şi a executării  silite însăşi, din dosarul 

execuţional nr.... a BEJ  ..... 

În baza art. 453 alin. 1 C. pr. civ., având în vedere că intimata nu este în culpă procesuală, 

instanţa va respinge, ca neîntemeiată, solicitarea contestatoarei privind obligarea intimatei la 

plata cheltuielilor de judecată şi la restituire taxei de timbru . 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE  

ÎN NUMELE LEGII  

HOTĂTĂŞTE: 

 

Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei  la executare de către 

contestatoare, excepţie invocată de intimată.   

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea ... cu domiciliul 

procesual ales ... în contradictoriu cu intimata ...., şi  împotriva actelor de executare silită şi a 

executării  silite însăşi, din dosarul execuţional nr.... a BEJ  .... . 

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.12.2019. 

 

PREŞEDINTE,                                                 GREFIER, 


