
     

R O M Â N I A 
JUDECĂTORIA GHERLA 

JUDEŢUL CLUJ 

Dosar nr. ... 

 

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. .... 

Şedinţa publică de la 11 Decembrie 2020 

Instanţa formată din: 

PREŞEDINTE . 

GREFIER: . 

 

Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulată de contestatorul ..., în contradictoriu cu intimaţii 

...., având ca obiect contestaţie la executare. 

La apelul nominal făcut în cauză, lipsă părţile. 

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 09.12.2020, 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 11.12.2020. 

 

                                       I N S T A N Ţ A 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

Prin contestaţia la executare  înregistrată  la această instanţă sub nr. ...., contestatorul ..  în 

contradictoriu cu intimaţii ...  a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să se dispună 

anularea actelor de executare  şi a executări silite însăşi , efectuate în dosarul execuţional nr. ... aflat 

pe rolul SCPEJ ...,  întoarcerea executării silie efectuate în dosarul execuţional şi restabilirea situaţie 

anterioare în sensul restituirii sumelor reţinute,  cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că intimatii 

creditori au formulat cerere de executare silita impotriva contestatorului, înregistrată în dosar ... al 

S.C.P.E.J. ... si avand ca obiect creanta constatata prin titlul executoriu constand in Sentínta civila 

nr. ... pronuntata de Judecatoria ... la data de 10.07.2019 in dosar civil nr. .... ramasa definitive 

prin Decizia civila nr. ... pronuntata de Tribunalul ... la data de 27.012020 in dosar nr. ...;  

Executarea silita efectuata in dosarul executional nr. ... are ca obiect executarea obligatiei de plata 

a cheltuielilor de judecată in suma de 9.500 lei din dosarul civil nr, .... 

 Prin Incheierea nr. .... din dosar de executare nr. ..., executorul judecatoresc a stabilit 

cuantumul cheltuielilor de executare silita datörate de contestator in calitate de debitor, pentru 

faza de executare silita, ca fiind de 5.938 lei, 

Prin Somatia mobiliara din data de  emisa in dosar nt. ..., contestatorului, i s-a pus in 

vedere, ca in termen de 1 zi de la primirea acesteiat sa achite suma totala datorata in cuantum de 

15.438 lei. 

Totodata, prin Adresa din data de 06.072020, a fost dispusa infiintarea masurii popririi cu 

privire la veniturile contestatorului, catre ...., pana la concurenta sumei de 15438 lei.  

Contestatorul mai arată că cererea de executare silita formulata de catre intimatii creditori   

la data de  17.06.2020  pe rolul -S.C.P.E.J. .... cu nr. .... ar fi fost formulata cu rea-credinta si 

avand drept scop ocazionarea unor cheltuieti suplimentare si deosebit de impovaratoare pentru 

contestator. 

 În drept, cererea a fost întemeiată în drept pe art.622 cod proc.civilă,  art.712 şi următ. din 

codul de procedură civilă.. 

 În probaţiune, contestatorul a depus la dosarul cauzei în copie un set de înscrisuri . 

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

comunicată intimaţilor însă nu a fost supusă  regularizării ; intimaţii  prin avocatul ales    au depus 

întâmpinare prin care au solicitat  pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată. 



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 . 

Înainte de trecerea la cercetarea procesului,  instanţa a citat în mod legal,  contestatorul cu 

menţiunea precizării cuantumului sumelor de bani reţinute cu o ocazia popriri veniturilor 

debitorului,   însă fără rezultat, astfel că la primul termen de judecată, din data de 7.10.2020,  

instanţa a invocat  excepţia lipsei de obiect al petitului 2 din contestaţia la exeuctare avînd ca obiect 

întoarcerea executării silite. 

Instanţa văzînd că nici pînă la acest termen, 9.12.2020,  contestatorul nu a precizat 

cuantumul acestor sume,  instanţa va admite excepţia lipsei de obiect al capătului de cerere privind 

întoarcerea executării silie formulată de contestator şi în consecinţă respinge ca lipsit de obiect 

capătul de cerere formulat de contestator împotriva intimaţilor, privind întoarcerea executării silite. 

 

Analizând probele dosarului, în lumina dispoziţiilor art.711 din noul cod de procedură 

civilă, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. .... pronunţată la data de 10.07.2019 de către Judecătoria ...în 

dosarul nr. ...,  a fost constatată perimarea cererii formulate de reclamantul ... în contradictoriu cu 

... , şi a obligat reclamantul ... să schite pîrîţilor cheltuieli de judecată adică pârâtei ... suma de 1500 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată , pârâtului ... suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată,  

pârâtului ... suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată ,  ... suma de 1000 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată,  pârâtei ... suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată f. 182  şi  

pârâtului ... suma de 1000 lei. F 30     

  Acestă hotărâre judecătorească a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. ... pronunţată în 

data de 27.01.2020 de către Tribunalul .... instanţă de judecată care a respins ca nefondat recursul 

declarat de contestator împotriva Sentinţei civile nr. ....,  pe care a menţinut-o. în totul şi a obligat şi 

în recurs contestatorul la plata cheltuielilor de judecată în favoarea intimaţilor .... în sumă de 500 lei 

fiecare iar în favoarea intimatei ... suam de 1500 lei . f.35. 

La data de 17.06.2020 intimaţii se adresează executorului judecătoresc,  din cadrul 

S.C.P.E.J. ...., cu cerere de executare silită în vederea aducerii la îndepliniri a dispoziţiilor prevăzute 

în titlul executoriu mai sus menţionat ca urmare a neexecutării de bună voie a acestor obligaţi de 

către debitor f 24. 

În acest sens executorul judecătoresc deschide dosarul execuţional nr..... şi procedează la 

întocmirea actelor de executare silită împotriva contestatorului. 

În baza titlului executoriu, Sentinţa civilă nr. ... pronunţată la data de 10.07.2019  de către 

Judecătoria ... în dosarul nr. ..., definitivă prin Decizia civilă nr. ....pronunţată în data de 27.01.2020 

de către Tribunalul ..., prin Încheierea civilă nr.... a Judecătoriei ....a fost încuviinţată executarea 

silită a Sentinţei civile mai sus menţionate, la sesizarea executorului judecătoresc.f.58 

În data de 06.07.2020 S.C.P.E.J. .... în cadrul dosarul execuţional nr.344/2020 a emis 

somaţia către contestator în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor titlului executoriu, care i-a 

fost comunicată acestuia la data de 10.07.2020 împreună cu celelalte acte de executare întocmite 

pînă la acestă dată. f 68. 

La data de 06.07.2020, executorul judecătoresc a emis adresa de înfiinţare a popririi 

veniturilor din pensie  a contestatorului, la .... ,  comunicată la data de 09.07.2020. f 67  

Împotriva tuturor actelor şi formelor de executare silită începute în dosarul execuţional 

nr.344/2020  de executorul judecătoresc, contestatorul a formulat prezenta contestaţie la executare 

solicitând anularea tuturor actelor şi formelor de executare silită, inclusiv executarea silită însăşi  pe 

motiv că cererea de executare a fost formulată de intimaţi cu rea credinţă, în sensul că intimaţii în 

prealabil nu l-au notificat să achite debitul astfel că el nu ar fi avut posibiitatea să achite  datoriile de 

bună voie. F.3  

În drept, conform art. 712 din noul cod de procedură civilă  (1) 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. 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. 

În raport de textul legal citat şi motivele invocate în contestaţia la executare de către 

contestator, instanţa apreciază că aceste motive sunt  total nefondate, fiind fără relevanţă perioada 

de stare de urgenţă instituită în ţara noastră,  întrucît aceasta a încetat în 15.05.2020, iar executarea 

silită a fost demarată de intimaţi la data de 17.06.2020;  întrucât la data demarării procedurii de 

executare silită de către executorul judecătoresc contestatorul nu executase de bună voie obligaţiile 

stabilite prin titlul executoriu, în favoarea intimaţilor,  întrucît orice debitor în a cărui sarcina a fost 

stabilită printr-un titlu executoriu,  o obligaţie de a da , de a face,  etc,  este obligat de bună voie,  

fără vreo notifcare, somaţie , prealabilă din partea creditorului,  să-şi execute obligaţiile stabilite în 

sarcina lui prin titlul executoriu, iar în caz contrar creditorul poate să apeleze la executarea silită aşa 

cum este şi în speţa de faţă. 

  În consecinţă,  actele de executare silită efectuate de S.C.P.E.J. ......  în cadrul dosarul 

execuţional nr.......... împotriva contestatorului, până la data de azi,  au fost întocmite în mod legal 

cu respectarea procedurii şi a termenelor de comunicare, acte care au fost întocmite tocmai datorită 

pasivităţii contestatorului , de a aduce, la îndeplinire de bună voie a obligaţiei  de plată a 

cheltuielilor de judecată  către intimaţi.  

În consecinţă, instanţa reţine că în cauză  contestatorul nu a fost vătămat prin executarea 

silită, începută împotriva sa, nefiind incidente dispoziţiile art.712 din noul cod de procedură civilă, 

motiv pentru care va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul  contestatorul  ...   

împotriva intimaţilor  ...,  împotriva actelor de executare silită şi a executării  silite însăşi demarată 

împotriva contestatorului în dosarul execuţional nr......... al SCPEJ ......... 

În temeiul art.717  alin.2 cod procedură civilă, va   obliga contestatorul ...   la plata sumei de 

53,55 lei , în favoarea SCPEJ ........., reprezentînd taxă copiere dosar execuţional. 

 

 

      PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Admite excepţia lipsei de obiect al capătului de cerere privind întoarcerea executării silie 

formulată de contestator şi în consecinţă respinge ca lipsit de obiect capătul de cerere formulat de 

contestator împotriva intimaţilor, privind întoarcerea executării silite . 

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul  ...  împotriva intimaţilor  ..., 

toţi cu domiciliul procesual ales la ....  împotriva actelor de executare silită şi a executării  silite 

însăşi demarată împotriva contestatorului în dosarul execuţional nr..... al SCPEJ ......... 

În temeiul art.717  alin.2 cod procedură civilă  obligă contestatorul ......   la plata sumei de 

53, 55 lei , în favoarea SCPEJ ......, reprezentînd taxă copiere dosar execuţional. 

   Cu drept de apel  în termen de 10 zile de la comunicare.  

   Pronunţată în şedinţa publică din 11.12.2020. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                 GREFIER, 


