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Instanţa formată din: 

PREŞEDINTE: ... 

GREFIER: ... 

 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea ... , având ca obiect 

suspendare provizorie . 

Prezenta cauză se judecă în şedinţă publică, fără citarea părţilor. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 

Instanța constată că Judecătoria Gherla este competentă generla, material și teritorial să 

judece prezenta cauză, raportat la prevederile art. 719 alin. 1 și 7 Cod procedură civilă. 

Instanța estimează cercetarea judecătorească la o lună, în temeiul art. 238 Cod 

procedură civilă. 

Instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, pe care le 

apreciază ca fiind utile, pertinente și concludente pentru soluționarea cauzei, conform art. 255 

și art. 258 Cod procedură civilă. 

Nemaifiind alte cereri de soluționat sau probe de administrat, instanța reține cauza în 

pronunțare. 

 

INSTANŢA 

 

 Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele: 

 Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.02.2020, sub nr. de mai sus, 

contestatoarea a solicitat suspendarea provizorie a executării silite, până la soluţionarea cererii 

de contestație la executare, înregistrată sub nr. .... 

 În motivare, a arătat în esenţă că solicită suspendarea provizorie a executării silite în 

dosarul nr. ... al BEJ ... și că  a achitat suma de 1.550 lei pe care i-o datora creditorului ... și și-

a executat de bună voie obligația de plată și celelalte obligații. 

 La data de 13.02.2020, petenta a depus precizare, prin care a reiterat că solicită 

suspendarea provizorie până la soluționarea contestației și că suma contestată este suma de 

4,529 lei, întrucât nu își permite să o plătească având o pensie de 756 lei. A mai precizat 

contestatoarea că  suma care trebuia să o restituie numitului ... a plătit-o la data de 13.12.2019, 

sumă în valoare de 1.550 lei. În final, a precizat că nu este de acord cu onorariul stabilit de 

executor, și că nu poatye să îl achite.  

În dovedirea cererii sale, a anexat înscrisuri (f.3-4). 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 50 lei, în conformitate cu 

prevederile art. 10 alin. 1 lit. b din OUG 80/2013 (f.15). De asemenea, conform art. 670 alin. 4 

Cod procedură civilă, cererea este scutită de plata unei cauțiuni, fiind contestate, în realitate, 

astfel cum s-a arătat prin precizarea de la fila 13, sumele de 4.529 lei, care potrivit încheierii 

de la fila 3 reprezintă cheltuieli de executare silită. 

In cauză a fost încuviințată proba cu înscrisurile depuse la dosar. 

Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 



În fapt, prin cererea formulată contestatoarea a solicitat suspendarea provizorie a 

executării silite în dosarul execuţional nr. ... al BEJ ..., până la soluționarea contestației la 

executare, formulate în dosarul nr. .... În acest din urmă dosar, înregistrat pe rolul instanței la 

data de 11.02.2020, contestatoarea a precizat că formulează contestație la executare, împotriva 

actelor de executare din dosar... al BEJ ..., deoarece a achitat suma de 1.550 lei, pentru care se 

face executarea silită încă din anul 2019, solicitând anularea întregii executări. 

În drept, conform art.717 alin. 1 Cod procedură civilă „(1) Până la soluţionarea 

contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii 

interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. 

Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.” 

De asemenea, conform art. 717 alin. 7 din același cod „(7) Dacă există urgenţă şi dacă, 

în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate 

dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la 

soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea 

depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare 

provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este 

cazul”. 

 În cauză,  pentru suspendarea provizorie a executării, este necesar să se dovedească 

introducerea unei contestaţii la executare, în cadrul căreia să se fi formulat o cerere de 

suspendare a executării, să se dovedească plata cauţiunii (cu precizarea că, pentru 

considerentele anterior expuse, în prezenta cauză nu se datorează cauțiune) şi să se justifice 

urgenţa suspendării. 

 Se reține că s-a făcut dovada introducerii unei contestații la executare însă în cadrul 

acesteia contestatoarea nu a solicitat suspendarea executării. Mai mult, fiind interpelată cu 

privire la acest aspect, prin rezoluția instanței din data de 12.02.2020, contestatoarea a reiterat 

la data de 13.02.2020 că solicită suspendarea provizorie până la soluționarea contestației la 

executare. 

 Pentru aceste considerente, având în vedere lipsa unei cereri de suspendare în cadrul 

contestației la executare, precum și dispozițiile exprese ale art.  717 alin. 7 Cod procedură civilă 

redate mai sus, care condiționează admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie a 

executării silite, întemeiate pe art. 717 alin. 7, de formularea unei cereri de suspendare a 

executării silite, conform art/ 717 alin. 1, instanța reține că cererea contestatoarei de suspendare 

provizorie a executării silite este inadmisibilă, motiv pentru care o va respinge ca atare. 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Respinge cererea de suspendare provizorie, formulată de petenta ...., ca inadmisibilă. 

Fără cale de atac. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 

18.02.2020. 

 

PREȘEDINTE,      GREFIER, 
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