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Pe rol se află  judecarea cauzei civile formulată de contestatorul BBT, în contradictoriu 

cu intimata  SC A... SA, având ca obiect contestaţie la executare  . 

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.   

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care:  

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă 

din data de 23.06.2020, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de un timp 

mai îndelungat pentru a delibera, a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 30.06.2020 şi 

data de astăzi, când: 

 

I N S T A N Ţ A, 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 19.07.2019, sub nr...., 

contestatorul BBT, , în contradictoriu cu intimata societate A SA a formulat contestatie la 

executare, solicitând instanței să dispună  constatarea intervenirii prescriptiei dreptului de a 

pune în executare silită titlul executoriu-Contractul de credit nr. ...; anularea Somaliei din 

data de 04.07.2019, a tuturor actelor de executare silită întocmite în dosarul executional nr. ... 

al BEJ VM, precum si a executării silite înseși; anularea tuturor actelor de executare emise 

împotriva contestatorului, ulterioare Somatiei din data de 04.07.2019; anularea Incheierii 

civile nr. ..., pronunțată de Judecătoria .. în dosarul nr. ..., prin care a fost încuviințată 

executarea silită în baza titlului executoriu - Contractul de credit nr. ..., încheiat între 

contestator si ...., în temeiul prevederilor art. 666 alin. 6 NCPC; anularea încheierii de 

stabilire a cheltuielilor de executare silitä din 04.07.2019 si pe cale de consecintä exonerarea 

contestatorului de la obligarea la plati a sumei de 2.528,13 lei stabilite cu acest titlu; obligarea 

intimatei la plata cheltuielilor de judecatä ocazionate de prezentul litigiu în cuantumul şi 

specificatia documentelor doveditoare, în conformitate cu prevederile art. 453 NCPC; 

restituirea taxei judiciare de timbru, după rămânearea definitivă a hotărârii, în temeiul art. 45 

alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013, iar în subsidiar cenzurarea cheltuielilor de executare 

constând în onorariu executor judecătoresc în cuantum de 1.949,82 de lei, în conformitate cu 

prevederile art. 670 alin. 4 NCPC, până la limita minimă prevăzută de art. 39 din Legea 

188/2000, coroborat cu Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2550/C/2006. 

În fapt, în motivarea cererii formulate, contestatorul menționează că prin somația din 

data de 04.07.2019, emisă în dosarul execuțional nr. .. — BEJ VM, i s-a pus în vedere ca în 

termen de o zi de la comunicare să achite creditorului  A.. SA, creanța totală în sumă de 

18.913,15 RON, sumă compusă din 16.385,02 lei reprezentând creanță și dobânzi aferente și 



suma de 2.528 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, în baza titlului executoriu 

reprezentat de Contractul de credit nr. .... 

Cu titlu preliminar, contestatorul invocă excepția lipsei calității de creditor a intimatei, 

arătând în esență că intimata nu a făcut dovada acceptării sau a comunicării scrise a cesiunii 

către contestator, în calitate de debitor, motiv pentru care cesiunea de creanță nu îi este 

opozabilă. 

Contestatorul invocă exceptia prescriptiei dreptului de a solicita executarea silita, 

arătând că nu a mai achitat ratele scadente de la data de 10. 11.2013, creditul bancar 

impunându-se a fi declarat scadent anticipat în termen de 30 de zile de la această dată, 

respectiv 10.12.2013, iar dreptul intimatei de a cere executarea silitä a titlului executoriu s-a 

prescris anterior formärii dosarului executional nr. ... al BEJ VM. 

Pe fondul cauzei invederează că potrivit art.663 C.pr.civ. executarea silită nu se poate 

face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă. În ceea ce priveste prezenta creanta, 

nici unul din aceste caractere nu se regaseste. Contestatorul nu are o evidenta clara a situatiei 

creditului si a dobanzilor, actele de executare nefacand nicio referire la acest aspect, ceea ce 

face ca această creanta calculată în aceasta maniera de catre banca sa nu aiba un caracter cert 

și lichid. De asemenea, se arată că modalitatea eronată de calcul privind creanța finală 

conduce la constatarea de către instanță a lipsei caracterului lichid al datoriei, cu consecința 

anulării executării silite. 

Cu privire la cheltuielile de executare silită, contestatorul menționează, în esență, că 

perceperea unui onorariu în cuantum de 1.949,82 lei, are un caracter abuziv și disproporționat 

în raport cu valoarea si complexitatea cauzei și în special cu privire la activitatea efectivă 

desfășurată de executor. Aceasta cu atât mai mult cu cât executorii judecătorești, care sunt 

învestiti prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public, nu pot prejudicia, în mod 

nejustificat, pe una dintre părțile procedurii de executare silită. 

In drept, cererea se întemeiază pe dispozițiile legale indicate în cuprinsul acesteia. 

În probaţiune, contestatorul a anexat cererii introductive înscrisuri (f.10-40). 

Cererea  a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 1000 lei, 

stabilita potrivit art. 10 alin.2 din OUG nr. 80/2013(f.44). 

Deși legal citată (la sediul procesual ales-f.180), intimata nu a formulat întâmpinare în 

cauză.  

La termenul de judecată din data de 21.11.2019, instanța a calificat excepția lipsei 

calității de creditor ca fiind o apărare de fond(f.126)  

În cauză a fost administrată proba cu  înscrisuri și s-a comunicat în copie certificată 

pentru conformitate cu originalul, dosarul de executare silită nr...., al Biroului Executorului 

Judecătoresc V M (f.56-116). 

Asupra cauzei de față, analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține 

următoarele : 

În fapt, în data de 10.10.2012, între ... S.A. în calitate de împrumutător și BBT, în 

calitate de împrumutat, s-a încheiat contractul de credit bancar nr...., având ca obiect 

acordarea unui împrumut în valoare de 19100 lei. Debitorul s-a obligat să restituie 

împrumutul în 60 luni, prin plata unor rate lunare, conform graficului convenit de părți ( f.86-

101). 

Având în vedere că debitorul a încetat să mai achite ratele lunare, ultima plată fiind 

efectuată la data de 15.04.2015(f.174),  banca a declarat la data de 07.12.2015, scadența 

anticipată a împrumutului acordat(f.163). 

La aceeaşi dată, 07.12.2015, ... S.A. a cesionat creanța deținută împotriva debitorului 

BBT către societatea K I I RO S.A., iar aceasta din urmă a cesionat creanța deținută 

împotriva debitorului BBT către societatea K I I RO (L) S.A. (f.105-110).  



Prin contractul de cesiune din data de 22.12.2017, K I I RO (L) S.A.  a cesionat  

creanța deținută împotriva debitorului BBT către A.. SA.(f.102-104), cesiunea intervenită 

fiind notificată debitorului la data de 11.01.2018(f.183). 

Prin cererea de executare silită formulată în data de 21.05.2019, creditorul A W P 2 N 

F I Z S.A., reprezentat convențional prin avocat Ș C P a solicitat B.E.J. V M punerea in 

executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr...., în vederea 

recuperării sumei de 16385,02 lei, împrumutul acordat de BCR S.A.debitorului, pe care 

acesta din urmă nu l-a restituit conform contractului, precum și accesoriile aferente creditului 

acordat (84). Cererea a fost înregistrată sub nr.dosar de executare silită .... 

Prin incheierea civilă nr. ..., pronunțată în dosarul nr.... al Judecatoriei .., s-a dispus 

incuviințarea executării silite în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contract de credit 

nr. ..., în vederea recuperării de către creditorul SC A.. SA, a sumei totale de 16.385,02 lei.  

În data de 04.07.2019,  BEJ V M a întocmit somația mobiliară și înștiințarea privind 

măsura popririi, pe care, impreună cu înscrisurile indicate în procesul-verbal de înmânare, le-

a comunicat debitorului în data de 10.07.2019, potrivit dovezii de înmânare aflate la dosarul 

cauzei (f.72).  

În drept, potrivit art.712 alin.(1) C.pr.civ.”împotriva executării silite, a încheierii date 

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

contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. (3) De asemenea, după 

începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la 

executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, 

dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale”. 

Conform art. 706 C.pr.civ, "(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în 

termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor 

reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la 

data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi 

arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive". 

Dispozițiile art. 706 c.pr.civ prevăd că " (1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci 

numai la cererea persoanei interesate.(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea 

silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie." 

În speță, analizând argumentele invocate de către contestator în susținerea 

nelegalității executării silite, raportat la prescrierea dreptului creditoarei de a cere executarea 

silită a creanței sale, instanța reține că cererea de executare silită a fost formulată de intimata 

A..SA.,   la data de 21.05.2019, după împlinirea termenul de prescripție a executării silite, 

care, față de dispozițiile art.706 C.pr.civ menționate mai sus este de 3 ani și curge de la data 

când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. 

Cum dreptul creditoarei de a obţine executarea silită s-a născut la data declarării 

scadenței anticipate a creditului, respectiv la data de 07.12.2015(f.163), termenul de 

prescriptie a inceput să curga de la această dată și s-a împlinit la 07.12.2018. 

Așadar, executarea silită împotriva debitorului contestator a început la data de 

21.05.2019, prin cererea de executare silita formulată de creditoare, dată la care termenul de 

prescripție  de 3 ani era deja împlinit. 

Pe de altă parte, instanța va avea în vedere că intimata nu a efectuat acte de natură a 

atrage suspendarea sau întreruperea cursului prescripției. 

În considerarea motivelor de fapt si de drept expuse anterior, cercetarea celorlalte 

motive invocate de contestator aparand ca inutila, instanța va admite contestatia la executare 

si va dispune anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr.... 

al Biroului Executorului Judecătoresc V M, constatând prescris dreptul creditoarei de a cere 

executarea silita. 



În baza art. 45 alin.1lit.f) din OUG 80/2013 va dispune restituirea, după rămânerea 

definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru achitate de contestator, în cuantum 

de 1000  lei. 

Raportat la prevederile art. 453 alin.1 Cod procedură civilă, potrivit cărora "partea 

care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia 

cheltuieli de judecată",  față de admiterea contestației la executare, instanța va obliga intimata 

să plătească contestatorului cheltuielile de judecată pe care acesta a fost nevoit să le suporte, 

în sumă de 2500 lei, constând în onorariu avocațial, astfel cum rezultă din chitanța depusă  la 

dosarul cauzei la fila 178.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Admite contestația la executare formulata de contestatorul BBT, domiciliat în , cu 

domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Cabinetului de avocat-M D 

F, în contradictoriu cu intimata societate A.. SA.,   persoană juridică din …, cu sediul în , cu 

sediul procesul ales la Cabinetul individual de avocat S C P, în . 

Dispune anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul 

execuţional nr…. al Biroului Executorului Judecătoresc V M, constatând prescris dreptul 

creditoarei de a cere executarea silita. 

În baza art. 45 alin.1lit.f) din OUG 80/2013 dispune restituirea, după rămânerea 

definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru achitate de contestator, în cuantum 

de 1000  lei. 

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli de 

judecată. 

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la 

Judecătoria Gherla. 

Pronuntata azi, 07.07.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea 

grefei instantei. 

 

 

           PREŞEDINTE,                                                                            GREFIER, 

                 L I S                                                 R M L 

  

 
 

Red L.I.S./  Dact.R.M.L. 4ex/ Com. 2ex.  

 

 

 

 

 


