
Către,

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
BĂTĂILĂ VLAD

Subsemnatul/Subscrisa …………………………………………………………………….,
cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………………………………………..,
str. …………………………………………………………………………, nr. ………., bl. ……….,
sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţ/sector ……………………………, identificat(ă) prin 
C.I. seria ………., nr. ……….………., emisă de …………………………………………………., 
având CNP: ……….……….……….……….………, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J ……….……….……….……, având Cod de Identificare Fiscală ……….……….……….……, 
reprezentată legal/convenţional prin ……….……….……….……….……….……….…………., 
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în loc. ……….……….……….…….., 
str. ……….……….……….……, nr. ………., bl. ………., et. ………., sc. ………., ap. ………., 
judeţ/sector ……….……….……….………., tel. ……….……….……, fax ……….……….……,
email ……….……….……….……….……….……….……….…, în conformitate cu prevederile 
art. 664 din Codul de Procedură Civilă, formulez prezenta,

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ

Împotriva debitorului ……….……….……….……….……….……….……….…………, 
cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………………………………………..,
str. …………………………………………………………………………, nr. ………., bl. ……….,
sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţ/sector ……………………………, identificat(ă) prin 
C.I. seria ………., nr. ……….………., emisă de …………………………………………………., 
având CNP: ……….……….……….……….………, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J ……….……….……….……, având Cod de Identificare Fiscală ……….……….……….……, 
în baza titlului executoriu reprezentat de: ......……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….,
pentru ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….,



la care se adaugă cheltuielile de executare silită, obligaţie pe care debitorul refuză să o 
execute de bunăvoie.

Solicităm ca executarea silită să se efectueze prin toate modalităţile de executare, 
simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile şi prin poprire, în baza 
informaţiilor comunicate de creditor sau obţinute de executorul judecătoresc.

Solicităm ca executarea silită prin poprire să fie efectuată şi prin înfiinţarea popririi la  
toate instituţiile bancare.

De asemenea, solicităm ca sumele recuperate, datorate subsemnatului/subscrisei, 
să fie virate în contul IBAN: RO ………. ………. ………. ………. ………. ………., deschis la 
Banca ……….……….……….……….………..., titular ……….……….……….……….…………

Am luat la cunoştinţă că, potrivit art. 670 alin. 1 şi 2 din Codul de Procedură Civilă, 
am obligaţia să avansez cheltuielile necesare executării silite, cheltuieli pe care debitorul va 
fi ţinut să le suporte.

Am luat act şi accept că starea de insolvabilitate a debitorului urmărit, precum şi 
orice alte impedimente întâlnite în cursul executării silite nu sunt imputabile executorului 
judecătoresc, situaţii în care cheltuielile de executare silită nu se restituie creditorului.

Totodată, mi s-a adus la cunosţinţă faptul că executarea se perimă de drept, potrivit 
art. 697 din Codul de Procedură Civilă, în cazul în care, din culpa mea, am lăsat să treacă 6 
luni fără să indeplinesc vreun demers ce mi-a fost solicitat în scris de executorul 
judecătoresc.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că până la acest moment 
nu am recuperat nicio sumă de bani de la debitor în baza titlului executoriu …………………
…………………………………………………………………………………………………………..
şi nu am mai deschis un alt dosar de executare silită la un alt executor judecătoresc.

Anexăm taxa de timbru legală, precum şi următoarele:
• …………………………………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………………………………..

        Data     Semnătura
……….……….……….……….  ……….……….……….……….

Domnului Executor Judecătoresc Bătăilă Vlad


