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CĂTRE:  

Societate Profesională de Executori Judecătorești 

Dobra & Căliman 
București, sector 5 Bd. Libertății; 20-22, bl. 102; parter-mezanin; 

Tel: +40 213 224 286; fax: +40 213 224 287; mobil: +40 799 778 777; 

e-mail: office@executare.ro web: www.executare.ro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a),_____________________________________________________________________, 

CNP: ____________________________________________, cu domiciliul în 

_______________________________________________________________________________________, 

reprezentată de __________________________________________________________, în calitate 

de_________________________, în baza __________________________________________________, 

cu domiciliul procesual ales pentru comunicare actelor de procedură în  

_______________________________________________________________________________________, 

persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură 

_______________________________________, e-mail: _____________________________________, 

telefon: ______________________________, cont bancar pentru eliberarea creanțelor 

recuperate __________________________________________________________________________, 

deschis la ______________________________________________în calitate de creditor, 

formulez prezenta 

Dobra & Căliman 

Nr. înregistrare în registrul 

de corespondență: 

 

Nr. de înregistrare în 

registrul general de dosare: 

 

mailto:office@executare.ro
www.executare.ro
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CERERE DE EXECUTARE SILITĂ 

 

în contradictoriu cu debitorul/debitorii: 

 

1. ___________________________________________________________________________________, 

CUI: ________________, J__________________,  

cu sediul în ______________________________________________________________________, 

 

2. ___________________________________________________________________________________, 

CNP ________________________________,  

cu domiciliul în ___________________________________________________________________ 

pentru punerea în executare a dispozițiilor titlului executoriu reprezentat de: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

În vederea îndeplinirii obligației constând în:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



Pagina 3 din 3 

 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.  

Solicit ca executarea silită să fie efectuată prin toate modalitățile admise de 

lege raportat la natura obligației stabilite prin titlul executoriu.  

Totodată solicit recuperarea tuturor cheltuielilor de executare ce vor fi 

ocazionate.  

Conform dispozițiilor art. 154 alin. (6) Cod procedură civilă, vă solicit să îmi 

comunicați actele de procedură/informațiile pe care le voi solicita la adresa de 

e-mail indicată în prezenta cerere.  

 

Alte mențiuni:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 664 Cod procedură civilă.  

 

Anexăm prezentei cereri: 

- titlul executoriu în original/copie legalizată; 

- C.I./împuternicire/procură autentificată notarial; 

- taxă judiciară de timbru; 

-  

 

Data:         Semnătura: 
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