
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
EXTRAS EXECUTARE SILITA

promulgat prin Decretul din 9 septembrie 1865

Cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în:
L. Nr. 71/03.06.2011 Publicată în M.Of. Nr. 409/10.06.2011

    Cartea a V-a
    Despre executarea silită

    Cap. I
    Dispoziţii generale

    Secţiunea I
    Scopul şi obiectul executării silite

    Art.  3711*) - (1)  Obligaţia  stabilită  prin  hotărârea  unei  instanţe  sau  printr-un  alt  titlu  se  aduce  la 
îndeplinire de bunăvoie.
    (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin 
executare silită, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă legea nu prevede altfel.
    (3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la 
realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, 
acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.
_____________
    *) Art. 3711 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 3712*) - (1) Pot fi executate silit  obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, 
predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori altei lucrări sau în 
luarea unei alte măsuri admise de lege.
    (2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi  
fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.
    (3) Dacă titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate 
actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea 
creditorului, şi la actualizarea acestei sume. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea 
criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data 
când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data 
când creanţa a devenit  exigibilă şi până la data plăţii  efective a obligaţiei  cuprinse în oricare dintre 
aceste titluri.
_____________
    *) Art. 3712 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 3713*) - (1) Veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt 
urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.
_____________
    *) Art. 3713 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.
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    (2) Bunurile supuse unui regim special de circulaţie pot fi urmărite numai cu respectarea condiţiilor  
prevăzute de lege.
    Art. 3714*) - În tot  cursul executării  silite,  sub supravegherea organului de executare,  creditorul şi 
debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti 
ale  debitorului,  ca  vânzarea  bunurilor  supuse  urmăririi  să  se  facă  prin  bună  învoială  sau  ca  plata 
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege.
_____________
    *) Art. 3714 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 3715*) - Executarea silită încetează dacă:
    a) s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare,  
precum şi alte sume datorate potrivit legii; în acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, 
menţionând pe acesta stingerea totală a obligaţiilor;
    b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilităţii de 
valorificare a  unor astfel  de bunuri;  în  aceste  cazuri,  executorul  va remite  personal creditorului  sau 
reprezentantului acestuia titlul executoriu, menţionând pe acesta cauza restituirii şi partea de obligaţie ce 
a fost executată;
    c) creditorul a renunţat la executare;
    d) a fost desfiinţat titlul executoriu.
_____________
    *) Art. 3715 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art.  3716*) - (1)  În  cazurile  prevăzute  de  art.  3715 lit.  b)  se  poate  cere  reluarea  executării  silite, 
înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
    (2) Reluarea executării silite poate fi cerută şi asupra aceluiaşi bun, dacă acesta este un imobil. În 
acest caz, atât timp cât potrivit legii, poate avea loc reluarea executării silite, nu se va putea dispune 
radierea somaţiei înscrise potrivit dispoziţiilor art. 497 alin. (2).
_____________
    *) Art. 3716 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art.  3717*) - (1)  Partea  care  solicită  îndeplinirea  unui  act  sau  a  altei  activităţi  care  interesează 
executarea  silită  este  obligată  să  avanseze  cheltuielile  necesare  în  acest  scop.  Pentru  actele  sau 
activităţile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.
    (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de 
cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul 
va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la 
data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.
    (3) Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, 
pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii.
    (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, procesul-verbal constituie titlu executoriu.
_____________
    *) Art. 3717 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art.  3718*) - (1)  Depunerea  sau  consemnarea  oricărei  sume  în  scopul  participării  la  desfăşurarea, 
potrivit legii, a executării silite, cum sunt sumele cu titlu de cauţiune ori de preţ al bunurilor supuse 
vânzării, se face numai la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau 
orice altă instituţie bancară, la dispoziţia instanţei de executare sau a executorului judecătoresc.
    (2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu 
orice alt înscris admis de lege.
_____________
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    *) Art. 3718 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Secţiunea I1

    Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu

    Art. 372 - Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt 
înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Referitor la caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit bancar încheiate anterior intrării în 
vigoare a prevederilor Legii nr. 58/1998, a se vedea Decizia nr. XIII /2006. Legea nr. 58/1998 a fost 
abrogată O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

    Art. 373 - (1)*) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii 
se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care urmează să se efectueze 
executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de 
apel în care se află acestea. Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai  
multor curţi de apel, este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă 
una dintre acestea.
    (2) Instanţa  de executare este judecătoria  în circumscripţia  căreia se va face executarea,  în afara 
cazurilor în care legea dispune altfel.
    (3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, judecă contestaţiile la 
executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege 
în competenţa altor instanţe sau organe.
_____________
    *) Dispoziţiile art. 373 alin. 1, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 202/2010, se aplică numai  
executărilor silite începute după data de 25 noiembrie 2010. (art. XXII din L. nr. 202/2010)

    Art.  3731*) - (1)  Cererea  de  executare  silită,  însoţită  de  titlul  executoriu,  se  depune la  executorul 
judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, 
va  solicita  instanţei  de  executare  încuviinţarea  executării  silite,  înaintându-i  în  copie  cererea  de 
executare şi titlul respectiv.
    (2) Instanţa de executare încuviinţează executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, 
printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 7 zile de 
la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite.
    (3) În temeiul încheierii  prin care se admite cererea de încuviinţare a executării  silite, executorul 
judecătoresc poate proceda la executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu în oricare dintre 
formele prevăzute de lege, dispoziţiile art. 3711 alin. 3 aplicându-se în mod corespunzător. Încuviinţarea 
executării  silite  este  de  drept  valabilă  şi  pentru  titlurile  executorii  care  se  vor  emite  de  executorul 
judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.
    (4) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
    1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
    2. titlul  nu a fost învestit cu formulă executorie, dacă, potrivit legii,  această cerinţă este necesară 
pentru pornirea executării silite;
    3. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
    4. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
    5. există alte impedimente prevăzute de lege.
    (5) Încheierea prin care instanţa  admite  cererea de încuviinţare  a executării  silite  nu este supusă 
niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi 
atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.
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    (6) În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate 
mijloacele  admise de lege,  pentru realizarea integrală  şi  cu celeritate  a obligaţiei  prevăzute în  titlul 
executoriu, cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate.
    (7) Dacă socoteşte că este în interesul executării, executorul judecătoresc îl va putea invita pe debitor 
pentru a-i cere, în scris, în condiţiile legii, lămuriri în legătură cu veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele 
aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, asupra cărora se poate efectua executarea, 
cu arătarea locului unde se află acestea, precum şi pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligaţia 
sa, arătându-i consecinţele la care s-ar expune în cazul continuării  executării  silite. În toate cazurile, 
debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare.
    (8) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum şi darea 
de informaţii incomplete ori eronate atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum 
şi aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 1082 alin. 2, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale 
unei fapte prevăzute de legea penală.
    (9) În situaţia prevăzută la art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părţii 
să îşi îndeplinească de îndată obligaţia de avansare a cheltuielilor de executare.
_____________
    *) Art. 3731 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.
    **) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. III/2003

    Art. 3732*) - (1) În cazurile prevăzute de lege, precum şi atunci când executorul judecătoresc consideră 
necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să-i 
acorde concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite.
    (2) La cererea instanţei de executare sau a executorului judecătoresc cei care datorează sume de bani 
debitorului  urmărit  ori  deţin  bunuri  ale  acestuia,  supuse  urmăririi  potrivit  legii,  au  datoria  să  dea 
informaţiile necesare pentru efectuarea executării.
    (3) De asemenea, la cererea instanţei de executare sau a executorului judecătoresc instituţiile, băncile 
şi  orice alte  persoane sunt obligate  să-i  comunice de îndată,  în scris, datele şi informaţiile  necesare 
realizării executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau a 
părţii interesate instanţa de executare poate lua măsurile prevăzute de art. 1081 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi de 
art. 1083.
    (4) Instanţa de executare şi executorul judecătoresc sunt obligaţi  să asigure secretul informaţiilor 
primite, dacă legea nu prevede altfel.
_____________
    *) Art. 3732 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 3733*) - (1) Încheierea prin care preşedintele instanţei respinge cererea de învestire cu formulă 
executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanţă a titlului  
executoriu în cazurile prevăzute de lege poate fi atacată cu recurs de către creditor. Termenul de recurs 
este de 5 zile şi curge de la pronunţare, pentru creditorul prezent, şi de la comunicare, pentru cel lipsă.
    (11) Încheierea prin care preşedintele instanţei admite cererea de învestire cu formulă executorie a 
hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă niciunei căi de atac.
    (2) Dacă se refuză emiterea titlului executoriu de către alte organe competente potrivit legii şi dacă 
legea specială nu prevede altfel, creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se 
află organul care trebuia să emită titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă 
de refuz.
_____________
    *) Art. 3733 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.
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    Art. 3734 - (1) Când privitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite, instanţa de 
executare în circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea să 
le reunească, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit 
actul  de  executare  cel  mai  înaintat,  iar  dacă  executările  sunt  în  acelaşi  stadiu,  de  către  executorul 
judecătoresc care a început cel dintâi executarea, chiar dacă ele au fost pornite de organe de executare 
diferite, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
    (2) În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra 
cheltuielilor  de  executare  efectuate  până  în  momentul  conexării.  Totodată,  va  dispune  trimiterea 
dosarelor conexate la executorul judecătoresc desemnat potrivit alin. (1).
    (3)  Desistarea,  după  conexare,  a  oricăruia  dintre  creditorii  urmăritori  nu  va  putea  să  împiedice 
continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat.
_____________
    *) Art. 3734 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 374*) - (1) Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula 
executorie  prevăzută  de  art.  269  alin.  (1),  afară  de  încheierile  executorii,  de  hotărârile  executorii 
provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.
    (2) Învestirea hotărârilor cu formula executorie se face de prima instanţă.
    (3) Încuviinţarea executării silite în România a hotărârilor date în ţări străine se face potrivit legii 
speciale.
_____________
    *) A se vedea şi Decizia nr. XXXVIII/2007.

    Art. 3741*) - Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare 
fără învestirea cu formula executorie.
_____________
    *) Art. 3741 a fost introdus prin Legea nr. 459/2006.
    **) Recursuri în interesul legii:
    - Decizia nr. 31/2009, Decizia nr. 4/2009

    Art. 375 - *** Abrogat prin L. Nr. 105/1992
    Art. 376 - (1) Se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. (1) hotărârile care au 
rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea 
să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.
    (2) Actele autentificate de o reprezentanţă diplomatică sau consulară a României se vor putea învesti 
cu formula executorie de judecătoria de la domiciliul uneia din părţile părtaşe la actul autentic.
    (3) Dacă niciuna din părţi nu are domiciliul cunoscut în ţară, învestirea cu formula executorie se face 
de Judecătoria sectorului III din Capitala României.
    Art. 377 - (1) Sunt hotărâri definitive:
    1. hotărârile date în primă instanţă, potrivit legii, fără drept de apel;
    2. hotărârile date în primă instanţă care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, dacă 
judecata acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată;
    3. hotărârile date în apel;
    4. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel.
    (2) Sunt hotărâri irevocabile:
    1. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, nerecurate;
    2. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
    3. hotărârile date în apel, nerecurate;
    4. hotărârile date în recurs chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
    5. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
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    Art. 378 - Pe când o hotărâre definitivă se află în curs de a se judeca în contestaţie sau în urma cererii 
de revizuire ea are încă puterea lucrului judecat până se va înlocui printr-o altă hotărâre.
    Art. 379 - (1) Nicio urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
    (2) Dacă datoria consistă în suma nelămurită, urmăririle se vor amâna până ce, mai întâi, se va face 
lichidarea.
    (3) Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte,  
chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.
    (4) Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când 
este  determinabilă  cu  ajutorul  actului  de  creanţă  sau şi  a  altor  acte  neautentice,  fie  emanând  de  la 
debitor,  fie recunoscute de dânsul,  fie opozabile  lui  în baza unei dispoziţii  legale  sau a stipulaţiilor 
conţinute în actul de creanţă, chiar dacă pentru această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală.
    Art. 3791*) - În cazul în care s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza 
acestuia sunt desfiinţate de drept. Dispoziţiile art. 4041 - 4043 sunt aplicabile.
_____________
    *) Art. 3791 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Secţiunea a II-a
    Persoanele şi bunurile supuse executării silite

    *** Abrogată prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Art. 380 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Secţiunea a III-a
    Când se poate exercita executarea silită

    Art. 381 - Când printr-o hotărâre s-a dat un termen de plată, executarea nu se poate face până la 
sosirea acelui termen.
    Art. 382 - Cu toate acestea, partea care a câştigat va putea şi înaintea sosirii termenului să ceară 
executarea hotărârii:
    a) dacă debitorul a fugit;
    b) dacă debitorul risipeşte averea sa mobilă şi imobilă;
    c) dacă alţi creditori execută alte hotărâri asupra averii sale;
    d) dacă prin fapta sa el a micşorat asigurările date creditorului său, sau n-a dat asigurările promise ori 
încuviinţate sau este în stare de insolvabilitate de obşte cunoscută.
    Art. 383 - (1) În cazurile arătate în articolele de mai sus, instanţa care a învestit hotărârea cu formula 
executorie va hotărî de urgenţă, după ce va cita pe părţi în termen scurt.
    (2) În cazul în care debitorul a fugit, citaţia i se va da la ultimul domiciliu.
    Art. 384 - Hotărârile ce au să se execute provizoriu cu dare de cauţiune nu se vor executa mai înainte 
de a se da cauţiunea.
    Art. 3841*) - (1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în 
încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu 
consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu forţa publică.
    (2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea executorului judecătoresc, 
instanţa de executare va autoriza, prin hotărâre, intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se 
pronunţă de urgenţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin hotărâre irevocabilă şi executorie.
_____________
    *) Art. 3841 a fost introdus O.U.G. nr. 138/2000.
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    Art. 385 - (1) Nicio executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 şi după ora 20,00.
    (2) Executarea începută va putea continua în acea zi sau în zilele următoare.
    Art. 386 - Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele 
nelucrătoare stabilite potrivit legii, afară de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviinţată de 
preşedintele instanţei de executare.
    Art. 387 - (1) În afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce 
se va comunica debitorului o somaţie care va cuprinde următoarele:
    1. denumirea şi sediul organului de executare;
    2. data emiterii somaţiei şi numărul dosarului de executare;
    3. numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului;
    4. arătarea titlului executoriu anexat în baza căruia urmează să se facă executarea silită;
    5.  termenul  în  care  cel  somat  urmează  să-şi  execute  de  bunăvoie  obligaţia  prevăzută  în  titlul 
executoriu şi arătarea consecinţelor nerespectării acesteia;
    6. semnătura şi ştampila organului de executare.
    (2) Dacă în termenul  arătat  în  somaţie  debitorul  nu-şi  execută  de bunăvoie obligaţia,  executorul 
judecătoresc va proceda de îndată la executarea silită.
    Art. 388 - (1) Pentru toate actele de executare pe care le efectuează, executorul judecătoresc este 
obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni:
    1. denumirea şi sediul organului de executare;
    2. numele şi calitatea celui care încheie procesul-verbal;
    3. data întocmirii procesului-verbal şi numărul dosarului de executare;
    4. titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare;
    5. numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului urmăritor;
    6. locul, data şi ora efectuării actului de executare;
    7. măsurile luate de executor sau constatările acestuia;
    8. consemnarea explicaţiilor şi obiecţiunilor participanţilor la executare;
    9. alte menţiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor;
    10.  menţionarea,  când  este  cazul,  a  lipsei  creditorului  sau  debitorului  ori  despre  refuzul  sau 
împiedicarea de a semna procesul-verbal;
    11. menţionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum şi a persoanelor 
cărora li s-a înmânat acesta;
    12. semnătura executorului, precum şi, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau 
care asistă la efectuarea actului de executare;
    13. ştampila executorului judecătoresc.
    (2) Menţiunile de la pct. 2, 3, 4, 5, 7, 12 şi 13 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
    Art. 389 - (1) Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, 
fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere 
desfiinţarea ei.
    (2) În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării.
    (3) Dacă se face o nouă cerere de executare, se va face mai întâi o nouă somaţie, la care nu se va mai  
alătura titlul ce se execută.
    Art. 390 - (1) Dispoziţiile art. 387 şi 389 nu se aplică în cazurile când legea încuviinţează executarea 
fără somaţie.
    (2) De asemenea, nu se va notifica debitorului nici somaţia, nici titlul executoriu, când executarea se 
face potrivit art. 382.
    Art. 391 - Încălcarea dispoziţiilor art. 384, 385, 387 şi 389 atrage anularea executării.

    Secţiunea a IV-a
    Despre cauţiuni
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    Art. 392 - Hotărârea care obligă pe o parte ca să dea o cauţiune sau un garant va arăta şi termenul 
când să se aducă acea cauţiune sau să se înfăţişeze acel garant.
    Art. 393 - (1) Garantul se va înfăţişa înaintea judecăţii în şedinţă publică, faţă cu toate părţile sau în 
lipsa lor, dacă au fost chemate formal.
    (2) Judecata va primi pe garant dacă solvabilitatea sa va fi de obşte cunoscută, sau dacă se va dovedi  
cu acte.
    Art. 394 - Partea potrivnică va putea să conteste solvabilitatea garantului şi instanţa va hotărî de 
urgenţă.
    Art. 395 - Dacă se primeşte cauţiunea sau garantul, actul care le primeşte va fi executor, cu tot dreptul 
de apel.
    Art. 396 - (1) Garantul fiind primit, va face înaintea judecăţii declaraţia că primeşte a garanta.
    (2) Această declaraţie se va trece în procesul-verbal al şedinţei.
    (3) Din momentul acestei declaraţii, el va fi supus la toate consecinţele ce aduce garanţia sa.

    Secţiunea a V-a
    Executarea în contra moştenitorilor

    Art. 397 - (1) Când debitorul a murit, lăsând numai moştenitori majori, executarea începută asupra 
bunurilor sale se va continua în contra lor 8 zile după ce printr-o notificare au fost înştiinţaţi în mod 
colectiv la ultimul domiciliu al defunctului.
    (2)  Când  între  moştenitori  sunt  minori,  executarea  începută  se  va  suspenda  până  la  alcătuirea 
reprezentanţei lor legale, care se va face prin mijlocirea judecătoriei cât se poate de grabnic.
    Art. 398 - Dacă executarea nu începuse încă la moartea debitorului, hotărârile şi titlurile executorii nu 
se vor putea executa în contra moştenitorilor, sub pedeapsă de nulitate, decât 8 zile după ce li s-a făcut o 
încunoştinţare  colectivă a acestor  titluri  sau hotărâri  la domiciliul  deschiderii  succesiunii  pe numele 
moştenirii, fără a se arăta numele şi calitatea fiecărui moştenitor.

    Secţiunea a VI-a
    Contestaţia la executare

    Art. 399 - (1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face 
contestaţie  de  către  cei  interesaţi  sau  vătămaţi  prin  executare.  De  asemenea,  dacă  nu  s-a  utilizat 
procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu 
privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de 
executare  refuză  să  înceapă  executarea  silită  ori  să  îndeplinească  un  act  de  executare  în  condiţiile 
prevăzute de lege.
    (2) Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de 
executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.
    (21) De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea 
contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată 
fără îndeplinirea condiţiilor legale.
    (3) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o 
instanţă  judecătorească,  se  pot  invoca  în  contestaţia  la  executare  apărări  de  fond împotriva  titlului 
executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.
    Art. 400*) - (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare.
    (2) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la 
instanţa  care  a  pronunţat  hotărârea  ce  se  execută.  Dacă  o  asemenea  contestaţie  vizează  un  titlu 
executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de 
executare.
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_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. XV/2007

    Art. 4001*) - Împărţirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă, la cererea părţii interesate, şi în 
cadrul judecării contestaţiei la executare.
_____________
    *) Art. 4001 a fost introdus prin D. Nr. 52 din 31/01/1969.

    Art. 401 - (1) Contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când:
    a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini 
un act de executare;
    b)  cel  interesat  a primit,  după caz,  comunicarea ori  înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.  Dacă 
poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel 
mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;
    c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de 
primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.
    (11) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face 
oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
    (2) Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real  
asupra bunului urmărit poate fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data  
predării silite a bunului.
    (3) Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut de alin. (2) nu-l împiedică pe cel de-al treilea să-
şi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.
    Art. 402 - (1) Instanţa sesizată va solicita de îndată organului de executare să-i transmită, în termenul 
fixat, dosarul de executare sau, după caz, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare 
în cauză, dispoziţiile art. 139 fiind aplicabile în mod corespunzător. Părţile vor fi citate în termen scurt,  
iar judecarea contestaţiei  se face de urgenţă şi cu precădere.  Procedura prevăzută pentru judecata în 
primă instanţă se aplică în mod corespunzător.
    (2)  Hotărârea  pronunţată  cu privire  la  contestaţie  se dă fără  drept  de apel,  cu excepţia  hotărârii 
pronunţate în temeiul art. 4001 şi al art. 401 alin. (2).
    (3) Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul,  întinderea sau aplicarea titlului 
executoriu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută.
_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. XV/2007

    Art. 403 - (1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, 
instanţa  competentă  poate  suspenda  executarea,  dacă  se  depune  o  cauţiune  în  cuantumul  fixat  de 
instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.
    (2) Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii,  pieirii  sau deprecierii,  se va suspenda numai 
distribuirea preţului.
    (3)  Asupra cererii  de suspendare formulate  potrivit  alin.  (1)  şi  (2)  instanţa,  în toate  cazurile,  se 
pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.
    (4) În cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi  
fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de 
către  instanţă.  Încheierea nu este supusă niciunei  căi  de atac.  Cauţiunea care trebuie depusă este în 
cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei (RON) pentru cererile neevaluabile în 
bani. Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.
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    Art. 404 - (1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, după caz, anulează actul de executare 
contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseşi, anularea ori lămurirea 
titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.
    (11) În cazul în care constată nejustificat refuzul executorului de a începe executarea silită sau de a 
îndeplini un act de executare silită, dacă fapta nu constituie infracţiune potrivit legii penale, instanţa de 
executare, sesizată potrivit art. 399 alin. (1), va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 500 lei 
la 2.500 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.
    (2) În cazul respingerii contestaţiei,  contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru 
pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi 
obligat şi la plata unei amenzi de la 50 lei (RON) la 700 lei (RON).

    Secţiunea a VI1-a*)

    Întoarcerea executării

    *) Secţiunea a VI1-a a fost introdusă prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 4041*) - (1) În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel 
interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.
    (2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit.
    (3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării 
se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcţie de rata 
inflaţiei, cu excepţia situaţiei când îşi găseşte aplicare art. 449.
_____________
    *) Art. 4041 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 4042*) - (1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul  executoriu sau actele de 
executare,  la  cererea  celui  interesat,  va  dispune,  prin aceeaşi  hotărâre,  şi  asupra  restabilirii  situaţiei 
anterioare executării.
    (2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a 
lua măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care 
rejudecă fondul.
    (3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei  anterioare executării  în condiţiile  alin.  (1) şi (2),  cel 
îndreptăţit o va putea cere instanţei judecătoreşti competente potrivit legii.
_____________
    *) Art. 4042 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 4043*) - Dacă titlul executoriu emis de un alt organ decât o instanţă judecătorească a fost desfiinţat 
de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instanţelor judecătoreşti, iar modalitatea restabilirii 
situaţiei  anterioare  executării  nu este  prevăzută  de lege ori,  deşi  este  prevăzută,  nu s-a  luat  această 
măsură, ea se va putea obţine pe calea unei cereri introduse la instanţa prevăzută de art. 4042 alin. (3).
_____________
    *) Art. 4043 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Secţiunea a VI2-a*)

    Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

    *) Secţiunea a VI2-a a fost introdusă prin O.U.G. nr. 138/2000.
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    Art. 405 - (1) Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede 
altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 
ani.
    (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.
    (3) Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.
    Art. 4051*) - (1) Cursul prescripţiei se suspendă:
    a) în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului material la 
acţiune;
    b) pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau 
de alt organ jurisdicţional competent;
    c) atâta timp cât debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire;
    d) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (11) După încetarea suspendării,  prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de 
suspendare.
    (2) Prescripţia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului 
urmăritor.
_____________
    *) Art. 4051 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 4052*) - (1) Cursul prescripţiei se întrerupe:
    a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a 
unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt 
mod, a datoriei;
    b) pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui 
organ de executare necompetent;
    c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condiţiile art. 453 alin. (2);
    d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;
    e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condiţiile art. 3716 alin. (1);
    f) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) După întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
    (3) Prescripţia  nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost  respinsă,  anulată  sau dacă s-a 
perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.
_____________
    Art. 4052 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 4053*) - (1) După împlinirea termenului de prescripţie, creditorul poate cere repunerea în acest 
termen, numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice.
    (2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanţa de executare competentă, în termen de 15 
zile de la încetarea împiedicării.
_____________
    *) Art. 4053 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Cap. II
    Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

    Secţiunea I
    Bunurile mobile care nu se pot urmări

    Art. 406 - Nu pot fi supuse executării silite:
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    a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de 
cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;
    b) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă 
exclusiv  cu  agricultura,  alimentele  necesare  până  la  noua  recoltă,  animalele  destinate  obţinerii 
mijloacelor de existenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;
    c) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;
    d) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale.
    Art. 407 - (1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului nu pot fi supuse executării 
silite decât numai în lipsă de alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere, chirii, arenzi  
sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor.
    (2)  Dacă  debitorul  se  ocupă  cu  agricultura,  nu  vor  fi  urmărite,  în  măsura  necesară  continuării 
lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale 
şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept de 
gaj sau privilegiu pentru garantarea creanţei.
    Art. 408 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art.  409 -  (1) Salariile  şi  alte venituri  periodice realizate  din muncă,  pensiile  acordate în cadrul 
asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării 
mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:
    a) până la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de  
alocaţie pentru copii;
    b) până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
    (2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi 1/2 din venitul  
lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
    (3) Veniturile  din muncă sau orice alte  sume ce se plătesc periodic debitorului  şi  sunt destinate 
asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului 
minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.
    (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de 
desfacere  a  contractului  individual  de  muncă  pe  baza  oricăror  dispoziţii  legale,  precum  şi  sumele 
cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de 
întreţinere şi despăgubiri  pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, 
dacă legea nu dispune altfel.
    (5) Urmărirea  drepturilor  menţionate la alin.  (4) se va putea face în  limita  a 1/2 din cuantumul 
acestora.
    (6)  Sumele  reţinute  potrivit  alin.  (1)  -  (4)  se  eliberează  sau  se  distribuie  potrivit  art.  562  şi 
următoarele.
    (7)  Alocaţiile  de stat  şi  indemnizaţiile  pentru copii,  ajutoarele  pentru îngrijirea copilului  bolnav, 
ajutoarele de maternitate,  cele acordate  în caz de deces, bursele de studii  acordate de stat,  diurnele,  
precum şi  orice  alte  asemenea  indemnizaţii  cu  destinaţie  specială,  stabilite  potrivit  legii,  nu  pot  fi 
urmărite pentru niciun fel de datorii.
    Art. 410 - Este nulă orice urmărire sau cesiune făcută cu încălcarea dispoziţiilor prezentei secţiuni.

    Secţiunea a II-a
    Urmărirea bunurilor mobile

    Art. 411 - (1) Dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma datorată, 
executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile 
urmăribile ale debitorului, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ.
    (2)  În  cazul  în  care  există  pericol  evident  de  sustragere  a  bunurilor  de  la  urmărire,  la  cererea 
creditorului sau a executorului judecătoresc, preşedintele instanţei de executare va putea dispune, prin 
încheiere irevocabilă, dată fără citarea părţilor, ca odată cu înmânarea somaţiei să se aplice şi sechestrul.
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    (3)  Executorul  judecătoresc  este  obligat  să  identifice  şi  să  evalueze  cu acordul  părţilor  bunurile 
sechestrate, iar în caz contrar va solicita efectuarea unei expertize. Bunurile vor fi evaluate la valoarea 
lor de circulaţie. O copie de pe raportul de expertiză se comunică şi debitorului.
    (4) Pentru bunurile sechestrate asigurător nu este necesară o nouă sechestrare, executorul judecătoresc 
fiind însă obligat să verifice dacă bunurile respective se găsesc la locul aplicării sechestrului şi dacă nu 
au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care 
cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creanţei.
    Art.  412 -  Prezenţa  unui  ofiţer  de  poliţie  sau  ajutor  al  său,  şi,  în  lipsa  lor,  a  primarului  sau  a 
viceprimarului, va fi necesară sub pedeapsă de nulitate:
    1. dacă uşile debitorului sunt închise şi nu voieşte a le deschide;
    2. dacă nu voieşte a deschide camerele sau mobilele;
    3. dacă debitorul lipseşte şi nu este, spre a-l reprezenta, nicio rudă locuind cu dânsul.
    Art. 413 - În aceste cazuri, odată ce casele sau mobilele s-au deschis de către debitor sau, nevoind el, 
ori în lipsa lui de către executorul judecătoresc, prezenţa ofiţerului de poliţie sau a primarului se va putea 
suplini prin doi martori majori.
    Art. 414 - Camerele şi mobilele se vor deschide treptat, pe cât se va face şi înscrierea lor în procesul-
verbal.
    Art. 415 - Creditorul va putea să nu fie de faţă la lucrarea urmăririi.
    Art. 416 - Executorul judecătoresc, singur sau faţă cu persoanele însemnate în art. 412 şi 413, va 
formula îndată un proces-verbal care va cuprinde:
    1. enunţarea titlului executor în virtutea căruia se face executarea;
    2. arătarea creditorului pentru lucrurile ce au cerut a se urmări, dacă asemenea cerere s-a făcut;
    3.  numele,  prenumele  şi  domiciliul  părţilor,  ale  executorului  judecătoresc,  precum  şi  ale  altor 
persoane care vor fi fost faţă la urmărire;
    4. somaţia verbală făcută debitorului ca să plătească, precum şi răspunsul lui dacă a fost de faţă;
    5.  descrierea  bunurilor  sechestrate  şi  indicarea  valorii  fiecăruia,  după  aprecierea  executorului 
judecătoresc, dacă aceasta este cu putinţă;
    6. arătarea locului, zilei şi orei când s-a făcut urmărirea.
    Art.  417 -  (1)  Procesul-verbal  de  sechestru  se  va  semna  de  executorul  judecătoresc  şi  de  toate 
persoanele care au fost de faţă la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să 
semneze, executorul judecătoresc va menţiona această împrejurare.
    (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se lasă debitorului sau la domiciliul acestuia,  
precum şi,  atunci  când este  cazul,  custodelui,  acesta  din urmă semnând cu menţiunea  de primire  a 
bunurilor în păstrare.
    Art. 418 - Din momentul sechestrării bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cât 
durează executarea, sub sancţiunea unei amenzi de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON), dacă fapta nu 
constituie infracţiune. Dispoziţiile art. 1083 - 1085 sunt aplicabile.
    Art. 419 - (1) Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul creditorului, în custodia debitorului; în acest 
caz, debitorul poate folosi bunurile sechestrate, dacă, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin 
întrebuinţare.
    (2)  Dacă  există  pericolul  ca  debitorul  să  înstrăineze,  să  substituie  ori  să  deterioreze  bunurile 
sechestrate, executorul judecătoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor de la debitor.
    (3)  Dacă  debitorul  refuză  să  primească  în  custodie  bunurile  sau  nu  este  prezent  la  aplicarea 
sechestrului,  precum şi  în  cazul  ridicării  bunurilor,  executorul  judecătoresc  dă  în  păstrare  bunurile 
sechestrate unui custode, numit cu precădere dintre persoanele desemnate de creditor.
    (4) Sumele în lei sau în valută, titlurile de valoare, obiectele din metale preţioase, pietrele preţioase, 
obiectele de artă, colecţiile de valoare şi altele asemenea se ridică şi se depun, cel târziu a doua zi, la 
unităţi specializate. Cel care primeşte bunurile în custodie semnează procesul-verbal de sechestru.
    (5) În toate cazurile, executorul judecătoresc păstrează dovada depunerii.

13



    Art. 420 - Obiectele sechestrate se vor putea strămuta cu încuviinţarea executorului judecătoresc din 
locul unde se află, pe cheltuiala părţii interesate.
    Art. 421 - În cazul în care custode este o altă persoană decât debitorul, acesta va avea dreptul la o 
remuneraţie ce se va fixa de executorul judecătoresc, ţinând seama de activitatea depusă. Remuneraţia şi 
cheltuielile custodelui vor putea fi plătite cu anticipaţie de către creditorul urmăritor care le va prelua cu 
precădere din preţul bunurilor urmărite.
    Art. 422 - Custodele va fi răspunzător de orice pagubă ce va aduce creditorului din cauza neglijenţei  
sale, putând fi, după împrejurări, supus şi la pedeapsa arătată de legea penală pentru abuz de încredere.
    Art. 423 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000 
    Art. 424 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000 
    Art. 425 - Dacă bunul ce se sechestrează se află în proprietate comună sau asupra lui există un drept 
de gaj ori privilegiu constituit în favoarea unei alte persoane, executorul judecătoresc, luând cunoştinţă 
despre acest drept, va înştiinţa acea persoană despre aplicarea sechestrului şi o va cita la termenele fixate 
pentru vânzarea bunului respectiv.
    Art. 426 - Executorul judecătoresc care, prezentându-se la locuinţa debitorului, va găsi o altă urmărire 
făcută şi averea mobilă sub sigilii sau sub pază de custode, după ce va lua copie după procesul-verbal 
aflat în mâna custodelui sau în mâna debitorului, ori la domiciliul său, va face un proces-verbal arătând 
toate aceste împrejurări, precum şi numele executorului care a urmărit, va declara urmărită această avere 
şi de dânsul şi va putea urmări şi altă avere care nu ar fi deja urmărită.
    Art. 427 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 428 - (1) Debitorul sau o altă persoană interesată va putea solicita încetarea sau suspendarea 
urmăririi,  numai  dacă  depune  valoarea  ce  i  se  cere  sau,  după  caz,  valoarea  bunului  reclamat,  la 
Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau orice altă instituţie bancară, la 
dispoziţia organului de executare.
    (2) Totodată, persoanele arătate la alin. (1) vor fi obligate să înmâneze executorului judecătoresc pe 
lângă recipisa de consemnare şi o copie de pe cererea de suspendare sau de încetare a executării silite,  
depusă la instanţa competentă. Până la soluţionarea cererii de către instanţă urmărirea se va opri în tot 
sau în parte.
    (3) Asupra cererii de încetare sau suspendare a executării silite instanţa de executare se va pronunţa 
prin încheiere, potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială.
    (4) În orice alt caz, urmărirea va continua, dispoziţiile art. 399 şi următoarele fiind însă aplicabile.
    Art. 429 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 430 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Secţiunea a III-a
    Vânzarea bunurilor mobile urmărite

    Art.  431 -  (1)  Executorul  judecătoresc  poate  proceda  la  valorificarea  bunurilor  sechestrate  prin 
vânzare la licitaţie publică, vânzare directă şi prin alte modalităţi admise de lege.
    (2) Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să-i încuviinţeze debitorului să procedeze 
el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să-l informeze în scris 
pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea şi adresa potenţialului 
cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze preţul propus.
    (3)  Executorul  poate  proceda,  cu  acordul  ambelor  părţi,  la  valorificarea  bunurilor  urmărite  prin 
vânzare directă cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit art. 439 alin. (1).
    (4) Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit  potrivit  art.  434. Debitorul şi creditorul vor fi 
înştiinţaţi  despre  data,  ora  şi  locul  vânzării,  precum şi  despre  oferta  de  preţ  depusă  de  potenţialul 
cumpărător.
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    (5) La data vânzării, executorul va întocmi procesul-verbal prevăzut de art. 447, dispoziţiile acestui 
articol fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă vreuna dintre părţi lipseşte la efectuarea vânzării, 
executorul îi va comunica o copie de pe procesul-verbal privind vânzarea.
    Art.  4311*) - Dacă  valorificarea  bunurilor  urmează  să  se  facă  prin  vânzare  la  licitaţie  publică, 
executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la întocmirea procesului-verbal de sechestru sau 
de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. (2), va fixa data, ora şi locul licitaţiei.
_____________
    *) Art. 4311 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 432 - Vânzarea la licitaţie se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există 
motive temeinice, în alt loc.
    Art.  433 -  Executorul  judecătoresc îl  va înştiinţa  pe debitor  despre data,  ora şi  locul  vânzării  la 
licitaţie.
    Art. 434 - Vânzarea nu se va putea face în mai puţin de două săptămâni, nici în mai mult de două luni 
de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. (2).
    Art. 435 - Când însă atât creditorul cât şi debitorul vor cere, termenul vânzării se va putea scurta sau 
prelungi.
    Art. 436 - De asemenea, dacă bunurile sunt supuse pieirii sau stricăciunii, executorul judecătoresc va 
putea chiar din oficiu să scurteze termenul de vânzare.
    Art. 437 - (1) Cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi şi va 
afişa publicaţia de vânzare la locul licitaţiei, la sediul organului de executare, al primăriei de la locul  
vânzării  bunurilor şi al instanţei  de executare,  iar atunci când apreciază că este necesar,  vânzarea la 
licitaţie va fi anunţată şi într-un ziar de largă circulaţie.
    (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), la cererea părţii interesate, instanţa de 
executare poate lua împotriva executorului judecătoresc măsurile prevăzute la art. 1081 alin. (1) pct. 2 lit. 
g) şi de art. 1083.
    Art. 438 - Dacă, din cauza unei contestaţii sau a unei învoieli între părţi, data, locul sau ora vânzării a  
fost schimbată de către autoritatea competentă, se vor face alte publicaţii şi anunţuri, potrivit art. 437.
    Art. 439 - (1) Publicaţiile şi anunţurile de vânzare vor cuprinde data, ora şi locul licitaţiei, enumerarea 
bunurilor ce vor fi oferite spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei, care 
este preţul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiză.
    (2) Costul acestor publicaţii şi anunţuri se va avansa de către creditor în contul bunurilor urmărite.
    Art. 4391*) - Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la începerea vânzării la 
licitaţie publică, a consemnat la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
sau orice altă instituţie  bancară,  la dispoziţia executorului judecătoresc,  cel  puţin 10% din preţul de 
începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
_____________
    *) Art. 4391 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 440 - În ziua publicată pentru vânzare, executorul judecătoresc însărcinat cu urmărirea va merge 
la locul unde se află obiectele, împreună cu grefierul sau ajutorul său; iar dacă aceste obiecte sunt în altă 
localitate, cu ofiţerul de poliţie sau cu primarul local sau cu un ajutor al lor.
    Art. 441 - (1) Executorul judecătoresc va ridica sigiliile sau va primi obiectele din mâna custodelui,  
dacă a fost asemenea custode.
    (2) Va verifica starea şi numărul obiectelor după procesul-verbal de urmărire şi va da chitanţă de 
eliberare  custodelui,  iar  acesta  va  prezenta  toate  obiectele  ce  i  s-au  încredinţat  şi  aşa  cum i  s-au 
încredinţat.
    (3) Dacă vânzarea se va face în alt loc decât acela unde se găsesc obiectele, ele vor fi duse la acel loc.
    (4) Dacă obiectele au să se vândă chiar în locul unde se află se va face îndată vânzarea.
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    Art. 442 - Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi 
spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe bunuri împreună, în funcţie de natura şi destinaţia lor.
    Art. 443 - (1) Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţii sau anunţuri, potrivit art.  
439 alin. (1).
    (2) Bunul se adjudecă celui care,  după trei  strigări  succesive,  făcute la intervale  de timp care să 
permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, chiar şi atunci când, în lipsă de alţi concurenţi,  
acesta a fost singurul ofertant.
    (3) Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai 
mare preţ oferit. În toate cazurile, la preţ egal va fi preferat cel care are un drept de preemţiune asupra 
bunului urmărit.
    Art. 444 - (1) După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ, 
în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, încuviinţată de 
executorul judecătoresc, preţul se va putea depune în cel mult 5 zile.
    (2) Dacă preţul nu se va depune potrivit alin. (1), se va relua licitaţia sau, după caz, o altă modalitate 
de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este răspunzător atât de scăderea preţului obţinut la a 
doua vânzare,  cât  şi  de  cheltuielile  făcute  pentru aceasta;  sumele  se  vor  stabili  de către  executorul 
judecătoresc prin proces-verbal  cu putere de titlu executoriu şi  se vor reţine cu precădere din suma 
depusă conform art. 4391.
    (3)  Executorul  judecătoresc  va  consemna  de  îndată  sumele  de  bani  încasate,  păstrând  dovada 
consemnării. Despre aceasta el va face menţiune şi în procesul-verbal de licitaţie.
    Art. 445 - (1) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare 
la un preţ mai mic de 75% din preţul de începere a licitaţiei.
    (2)  În cazul  în  care adjudecatar  este  însuşi creditorul  urmăritor,  iar  la  urmărire  nu participă  alţi 
creditori  sau  aceştia  se  află  într-un  rang  de  preferinţă  inferior  creditorului  adjudecatar,  el  va  putea 
depune în contul preţului creanţa sa, în tot sau în parte.
    Art. 446 - (1) Licitaţia se va închide de îndată ce din sumele obţinute se pot acoperi creanţele ce se  
urmăresc, precum şi toate cheltuielile de executare.
    (2) Executorul judecătoresc va declara închisă licitaţia şi în cazul în care, în timpul acesteia, survine 
vreuna dintre situaţiile prevăzute de art. 3715 sau, după caz, de art. 428.
    Art. 447 - (1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre 
desfăşurarea  şi  rezultatul  acesteia,  care  va  fi  semnat  de  executor,  creditor,  debitor,  precum  şi  de 
adjudecatar.
    (2) Executorul judecătoresc va elibera, sub semnătura sa, fiecărui adjudecatar în parte o dovadă care 
va cuprinde data şi locul licitaţiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi, după caz, a 
preţului plătit sau care urmează să fie plătit.
    (3) Dovada eliberată fiecărui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute; în 
cazul titlurilor de credit nominative, adjudecatarul va putea obţine transferul acestora pe numele său, în 
temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.
    (4) În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală a preţului; până la predare,  
adjudecatarul suportă riscul pieirii bunului adjudecat.
    Art. 448 - (1) În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în condiţiile prezentei secţiuni, orice 
creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silită asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate 
prelua în contul creanţei sale la preţul prevăzut de art. 443 alin. (1). Dacă acest preţ este mai mare decât 
valoarea creanţei, creditorul poate prelua bunul numai dacă depune, în condiţiile art. 444 alin. (1), suma 
de bani ce reprezintă diferenţa dintre preţ şi valoarea creanţei.
    (2) Dacă mai mulţi creditori vor să preia bunul în condiţiile alin. (1), acesta va fi atribuit potrivit 
ordinii de preferinţă stabilite de art. 563 şi 564.
    (3)  Bunurile  sechestrate,  care  nu  au  putut  fi  valorificate  în  condiţiile  prezentei  secţiuni,  rămân 
indisponibilizate  cel  mult  6  luni  de  la  data  sechestrului.  În  cursul  acestui  termen  executorul  poate 
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proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Dacă nici după expirarea acestui termen bunurile nu pot 
fi valorificate, ele se restituie debitorului.
    Art. 449 - (1) În cazul vânzărilor făcute în condiţiile prezentei secţiuni nu este admisibilă nicio cerere 
de desfiinţare a vânzării împotriva terţului adjudecatar care a plătit preţul, în afară de cazul în care a 
existat fraudă din partea acestuia.
    (2) Când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desfiinţată, dacă există temei de nulitate.

    Secţiunea a IV-a
    Distribuţia preţului

    *** Abrogată prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Art. 450 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 451 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Secţiunea a V-a
    Poprirea

    Art. 452 - (1) Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte 
bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va 
datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
    (2) Nu sunt supuse executării silite prin poprire:
    a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este 
lipsit de dreptul de dispoziţie;
    b) sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii 
internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
    c) sumele necesare plăţii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data înfiinţării popririi.
    Art.  453*) -  (1)  Poprirea  se  înfiinţează  la  cererea  creditorului,  de  executorul  judecătoresc  de  la 
domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit.
    (2) Pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în 
cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri 
periodice cunoscute realizate de debitor, înfiinţarea popririi se dispune de instanţa de fond, din oficiu, de 
îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii.
_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. I/1999

    Art. 454 - (1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe 
titlul  executoriu,  comunicată  celei  de-a treia  persoane arătate  la  art.  452,  înştiinţându-se totodată  şi 
debitorul despre măsura luată.
    (2) În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1),  
terţ  poprit,  interdicţia  de a plăti  debitorului  sumele  de bani  sau bunurile  mobile  incorporale  ce i  le 
datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei 
ce se execută silit.
    (21) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, 
pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul de identificare fiscală.
    (22)  În  cazul  în  care se  solicită  înfiinţarea  popririi  pentru  toate  conturile  unei  persoane juridice, 
inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia, se vor indica elementele de 
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identificare  pentru  fiecare  titular  de  cont  în  parte,  respectiv  pentru  fiecare  subunitate  a  societăţii 
debitoare.
    (23) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se adresează unei unităţi operaţionale a unei bănci, 
poprirea va fi înfiinţată asupra conturilor pe care debitoarea urmărită le are deschise la acea unitate.
    (3) În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură asigurătorie şi nu a fost desfiinţată până la 
obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 456.
    (4) Indisponibilizarea sumelor  de bani  sau a bunurilor mobile  incorporale  poprite va înceta  dacă 
debitorul  consemnează,  cu afectaţiune  specială,  întreaga  valoare  a  creanţei  la  dispoziţia  creditorului 
urmăritor. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care va înştiinţa de 
îndată pe terţul poprit.
    Art. 455 -  (1) În cazurile prevăzute de art.  453 alin.  (2) poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când 
debitorul îşi schimbă locul de muncă la o altă unitate sau este pensionat. În aceste cazuri, unitatea de la 
care pleacă debitorul va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de 
muncă al debitorului sau organului competent de ocrotire socială care, de la data primirii acestor acte, 
devine terţ poprit.
    (2)  Dacă  debitorul  părăseşte  unitatea  fără  ca  aceasta  să  cunoască  noul  loc  de  muncă,  ea  îl  va 
încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. După aflarea noului loc de muncă al debitorului, 
creditorul îl va aduce la cunoştinţă unităţii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin.  
(1).
    Art. 456 - (1) În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în 
viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:
    a)  să  consemneze  suma de bani  sau,  după caz,  să  indisponibilizeze  bunurile  mobile  incorporale 
poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. (1);
    b) să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul popririlor prevăzute de 
art. 453 alin. (2). La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la 
reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.
    (2) Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicând, după 
caz,  executorului  ori  creditorilor  arătaţi  la lit.  a)  şi b) din acelaşi  alineat  numele şi  adresa celorlalţi  
creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.
    Art. 457 - (1) În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiinţează potrivit art. 453.
    (11) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin 
poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare.
    (2) La data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt 
indisponibilizate  în  măsura  necesară  realizării  creanţei.  Din  momentul  indisponibilizării  şi  până  la 
achitarea  integrală  a  obligaţiilor  prevăzute  în  titlul  executoriu,  inclusiv  pe  perioada  suspendării 
executării silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea 
diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de 
valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.
    (4)  În  cazul  sumelor  urmăribile  reprezentând  venituri  şi  disponibilităţi  în  valută,  băncile  sunt 
autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la 
cursul  de  schimb  comunicat  de  Banca  Naţională  a  României  pentru  ziua  respectivă,  în  vederea 
consemnării acestora potrivit dispoziţiilor art. 456.
    Art.  458 -  (1)  Executorul  judecătoresc  va  proceda  la  eliberarea  sau  distribuirea  sumei  de  bani 
consemnate, numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei 
sume.
    (2) Creditorilor care nu locuiesc sau nu-şi au sediul în localitatea unde funcţionează executorul, acesta 
le va trimite sumele plătite de terţul poprit pe cheltuiala debitorului.
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    Art. 459 - În cazul în care sunt înfiinţate mai multe popriri şi sumele cuvenite creditorilor depăşesc 
suma urmăribilă din veniturile debitorului, terţul poprit, în termenul prevăzut de art. 458 alin. (1), va 
reţine şi va consemna suma urmăribilă şi va depune dovada consemnării  la executorul judecătoresc. 
Distribuirea se va face potrivit dispoziţiilor art. 562 - 571.
    Art. 460 - (1) Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, 
inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, 
debitorul  sau  organul  de  executare,  în  termen  de  3  luni  de  la  data  când  terţul  poprit  trebuia  să 
consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării 
popririi.
    (2) Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate 
rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin 
care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în 
caz  contrar,  va  hotărî  desfiinţarea  popririi.  Terţul  poprit,  care,  cu  rea-credinţă,  a  refuzat  să-şi 
îndeplinească obligaţiile  privind efectuarea popririi,  va putea fi  amendat,  prin aceeaşi  hotărâre,  cu o 
sumă cuprinsă între 200 lei (RON) şi 1.000 lei (RON).
    (3) Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, 
cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când 
sumele devin scadente.
    (4) După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la 
art. 456, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor 
obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie 
titlu executoriu.
    Art. 461 - Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile  
incorporale,  executorul va proceda la valorificarea lor potrivit  dispoziţiilor secţiunii III din prezentul 
capitol, ţinând seama şi de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri, precum şi la eliberarea 
sau distribuirea sumelor obţinute potrivit art. 562 - 571.
    Art. 4611 - *** Introdus prin D. Nr. 38 din 16/02/1959 şi abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 462 -  *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Cap. III
    Urmărirea silită a fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini

    Secţiunea I
    Urmărirea fructelor prinse de rădăcini

    Art. 463 - Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului, nu se pot urmări 
decât pe bază de titluri executorii; ele se pot însă sechestra potrivit art. 591 şi următoarele.
    Art. 464 - Urmărirea acestor fructe nu se va putea face decât în 6 săptămâni înaintea coacerii lor şi va 
fi precedată de o somaţie de plată cu două zile înaintea urmăririi. Sechestrarea însă se va putea face în 
orice timp.
    Art. 465 - Urmărirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor judecătoresc, faţă cu 
ofiţerul de poliţie, primarul sau unul din ajutorii săi, sau în lipsa lor, a doi martori majori.
    Art. 466 - Dispoziţiile art. 415 - 419, 421 şi 422 se aplică în mod corespunzător.
    Art. 467 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 468 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
    Art. 469 - Executorul judecătoresc va hotărî, după caz, vânzarea fructelor sau a recoltelor aşa cum 
sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese.
    Art.  470 -  Dispoziţiile  art.  437  şi  următoarele,  precum şi  ale  art.  562  -  571  se  aplică  în  mod 
corespunzător.
    Art. 471 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000
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    Art. 472 - *** Abrogat prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Secţiunea a II-a
    Urmărirea veniturilor unui bun imobil

    *** Abrogată prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Art. 473 - Art. 487 - *** Abrogate prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Cap. IV
    Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

    Secţiunea I
    Bunuri imobile care pot fi urmărite

    Art. 488*) - (1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile.
    (2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare şi dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil, precum 
şi dreptul de superficie.
    (3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant căruia îi profită.
_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. LXXIX (79)/2007

    Art. 489 - (1) Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe corpuri de proprietate în 
întregimea lor.
    (2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile 
privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente, precum şi orice alte drepturi privitoare la bunuri 
pe care legea le declară imobile.
    Art.  490 -  (1)  Urmărirea  silită  imobiliară  se  întinde  de  plin  drept  şi  asupra  bunurilor  accesorii 
imobilului, prevăzute de Codul civil.
    (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.
    Art. 491*) - (1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie nu poate fi urmărit silit 
înaintea urmăririi mobilelor sale.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică executarea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună 
a minorului sau a persoanei puse sub interdicţie şi a unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu,  
dacă obligaţia prevăzută în titlul executoriu este comună.
_____________
    *) Recurs în interesul legii:
    - Decizia nr. II/2000

    Art. 492 - (1) Creditorul ipotecar poate urmări în acelaşi timp şi imobilele neipotecate ale debitorului 
său.
    (2) În cazul în care se urmăreşte un imobil ipotecat înstrăinat, dobânditorul acestui bun, care nu este 
personal obligat pentru creanţa ipotecară, poate să ceară instanţei de executare urmărirea altor imobile 
ipotecate pentru aceeaşi obligaţie, aflate în posesiunea debitorului principal. Până la soluţionarea cererii 
urmărirea imobilului ipotecat este suspendată.
    (3) Contestaţia prin care dobânditorul se opune la scoaterea la vânzare se va putea face numai în 
termen de 10 zile de la comunicarea încheierii biroului de carte funciară prin care s-a dispus notarea în 
cartea funciară a somaţiei de începere a urmăririi silite.
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    Art.  493 - (1)  Creditorii  personali  ai  unui  debitor  coproprietar  sau codevălmaş  nu  vor  putea  să 
urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi 
împărţeala acestora.
    (2) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în 
coproprietate, fără a mai fi necesar să ceară împărţeala.

    Secţiunea a II-a
    Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie

    Art. 494 - Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă şi prin 
alte modalităţi admise de lege. Dispoziţiile art. 431 sunt aplicabile.
    Art. 495 - În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile distincte ale 
debitorului, procedura de vânzare prin licitaţie publică se va îndeplini pentru fiecare bun în parte.
    Art. 496 - În vederea identificării imobilului urmărit, executorul judecătoresc se va deplasa la locul 
unde este situat acesta şi va încheia un proces-verbal de situaţie. Procesul-verbal va cuprinde, pe lângă 
datele prevăzute la art. 504 alin. (1) pct. 1 - 3, 5, 6 şi 14, şi descrierea cât mai amănunţită a imobilului  
urmărit.
    Art. 497 - (1) După întocmirea procesului-verbal de situaţie, executorul va soma pe debitor că, dacă 
nu va plăti, se va trece la vânzarea imobilelor cuprinse în acest proces-verbal. Somaţia de plată ce va fi 
comunicată debitorului va cuprinde pe lângă cele arătate de art. 387 şi datele de identificare a imobilului 
cuprinse  în  procesul-verbal  de  situaţie,  precum şi  menţiunea  că  s-a  luat  măsura  înscrierii  în  cartea 
funciară.
    (2) Executorul va lua măsuri ca somaţia prevăzută la alin. (1) să fie înscrisă în cartea funciară.
    (3) Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la acelaşi sau la birouri de carte funciară diferite, 
pentru o creanţă garantată, cu ipotecă colectivă, somaţia se va înainta biroului de carte funciară la care 
este înscrisă ipoteca principală, care, după ce a săvârşit notările prevăzute de lege, va trimite din oficiu o 
copie de pe încheierile sale biroului de carte funciară secundară.
    (4) Drepturile reale înscrise după notarea somaţiei de plată în cartea funciară nu vor putea fi opuse 
creditorului urmăritor şi adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege sau de cazul în 
care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau terţul dobânditor a 
consemnat sumele necesare acoperirii creanţelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de 
executare.
    Art.  498 -  (1)  Închirierile  sau  arendările,  precum şi  cesiunile  de  venituri  făcute  de  debitor  sau 
deţinător  după  data  înscrierii  somaţiei  arătate  la  art.  497  alin.  (1)  nu  vor  fi  opozabile  creditorului 
urmăritor sau adjudecatarului.
    (2) Închirierile sau arendările anterioare înscrierii  somaţiei  sunt opozabile,  în condiţiile legii,  atât 
creditorilor urmăritori, cât şi adjudecatarului.
    (3) Chiriile sau arenzile plătite debitorului urmărit înainte de scadenţă nu pot fi opuse creditorilor  
urmăritori sau adjudecatarului decât dacă sunt constatate prin act scris cu dată certă.
    Art. 499 - (1) După primirea somaţiei debitorul poate cere instanţei de executare, în termen de 10 zile 
de la comunicare,  să-i  încuviinţeze ca plata integrală a datoriei,  inclusiv dobânzile şi cheltuielile de 
executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.
    (2) Instanţa sesizată potrivit alin. (1) va cita părţile în camera de consiliu şi se va pronunţa de îndată 
prin încheiere  irevocabilă.  În  caz  de admitere  a  cererii  debitorului,  instanţa  va dispune suspendarea 
urmăririi silite imobiliare.
    (3) Pentru motive temeinice creditorul poate solicita instanţei reluarea urmăririi înainte de expirarea 
termenului de 6 luni, dispoziţiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător.

    Secţiunea a III-a
   Vânzarea la licitaţie
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    Art.  500 -  (1)  Dacă  în  termen  de 15  zile  de la  primirea  somaţiei  debitorul  nu  plăteşte  datoria,  
executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare.
    (2) Executorul va stabili de îndată preţul imobilului, iar în cazul în care consideră necesar va cere 
părerea unui expert. Dispoziţiile art. 411 alin. (3) sunt aplicabile.
    (3) Totodată, executorul va cere biroului de carte funciară să-i comunice drepturile reale şi alte sarcini 
care grevează imobilul urmărit. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi 
la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.
    (4) Separat de preţul imobilului se va determina prin expertiză şi valoarea drepturilor de uzufruct, uz, 
abitaţie sau servitute, dacă aceste drepturi au fost intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci; în cazul 
imobilelor înscrise în cartea funciară se va avea în vedere valoarea acestor drepturi menţionată în cartea 
funciară, iar dacă nu este înscrisă, ea se va stabili, când este cazul, prin expertiză.
    Art. 501 - (1) După emiterea somaţiei şi în tot cursul executării silite executorul judecătoresc poate 
numi  un  administrator-sechestru  dacă  această  măsură  este  necesară  în  vederea  unei  mai  bune 
administrări  a  imobilului  urmărit,  precum  încasarea  veniturilor,  efectuarea  cheltuielilor  necesare  şi 
apărarea în litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un 
administrator-sechestru.
    (2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o altă persoană fizică ori persoană 
juridică.
    (3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate şi va depune recipisa la executor.
    (4) Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât debitorul, executorul îi va fixa 
drept remuneraţie o sumă, ţinând seama de activitatea depusă, stabilind totodată şi modalitatea de plată.
    Art. 502 - (1) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa, administratorul-sechestru, la 
cererea oricărei persoane interesate, poate fi revocat de către executorul judecătoresc.
    (2) De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despăgubiri de către instanţa 
de executare.
    Art. 503 - (1) Dacă debitorul nu are alt mijloc de existenţă decât veniturile imobilului urmărit,  la 
cererea acestuia, executorul judecătoresc, prin proces-verbal, poate să-i fixeze o cotă de cel mult 20% 
din aceste venituri pentru traiul lui şi al familiei sale.
    (2) Împotriva măsurii luate de către executorul judecătoresc cei interesaţi se pot adresa instanţei de 
executare.  Instanţa va cita  părţile  în termen scurt,  în camera de consiliu,  şi  va hotărî  prin încheiere 
irevocabilă.
    Art. 504 - (1) În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului executorul va întocmi şi va afişa 
publicaţia de vânzare a acestuia, care va cuprinde următoarele menţiuni:
    1. denumirea şi sediul organului de executare;
    2. numărul dosarului de executare;
    3. numele şi calitatea executorului;
    4. numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi creditorului;
    5. titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;
    6. identificarea imobilului şi descrierea lui sumară;
    7. preţul la care a fost evaluat imobilul;
    8. menţiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau 
servitute,  intabulate  ulterior  înscrierii  vreunei  ipoteci,  şi  că,  în cazul  în care aceste  creanţe nu ar  fi  
acoperite la prima licitaţie, se va proceda, în aceeaşi zi, la o nouă licitaţie pentru vânzarea imobilului 
liber de acele drepturi. Preţul de la care vor începe aceste licitaţii va fi cel prevăzut de art. 509 alin. (3) şi  
(4);
    9. data, ora şi locul vânzării la licitaţie;
    10. invitaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe executorului înainte 
de data stabilită pentru vânzare;
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    11. invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare la locul 
fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare;
    12.  menţiunea  că  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună,  până  la  termenul  de  vânzare,  o  cauţiune 
reprezentând 10% din preţul la care a fost evaluat imobilul;
    13. data afişării publicaţiei de vânzare;
    14. semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.
    (2) Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 30 de zile şi nici mai lung de 60 de zile de la 
afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va avea loc licitaţia.
    (3) Publicaţia de vânzare se va afişa la sediul organului de executare şi al instanţei de executare, la 
locul unde se află imobilul urmărit,  la sediul primăriei în a cărei rază teritorială este situat imobilul, 
precum şi la locul unde se desfăşoară licitaţia, dacă acesta este altul decât locul unde este situat imobilul.
    (4) Executorul judecătoresc, la cererea celui interesat, va anunţa vânzarea la licitaţie şi într-un ziar de 
largă circulaţie.
    (5) Debitorul va fi înştiinţat despre data, ora şi locul vânzării.
    (6) Dispoziţiile art. 439 alin. (2) sunt aplicabile.
    Art. 505 - În cazul în care se urmăreşte imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie, 
o copie de pe publicaţia  de vânzare a  imobilului  se depune şi  la parchetul  de pe lângă instanţa  de 
executare.
    Art.  506 -  (1)  Persoanele  care  vor  să  cumpere  imobilul  la  licitaţie  sunt  obligate  să  depună  la 
Trezoreria  Statului,  la Casa de Economii  şi Consemnaţiuni  C.E.C. -  S.A. sau la orice altă  instituţie 
bancară,  la dispoziţia  executorului  judecătoresc,  până la termenul  stabilit  pentru vânzare,  o cauţiune 
reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi 
ataşată ofertei de cumpărare.
    (2) Nu au obligaţia de a depune cauţiunea prevăzută la alin. (1) creditorii care au creanţe în rang util,  
potrivit ordinii de preferinţă prevăzute de art. 563 şi 564.
    (3) De asemenea, sunt dispensate de cauţiunea prevăzută la alin. (1) persoanele care, împreună cu 
debitorul, deţin imobilul urmărit în proprietate comună pe cote-părţi.
    Art. 507 - (1) Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la 
locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna 
valorificare a acestuia. În comune, vânzarea se poate efectua şi la sediul primăriei în raza căreia este 
situat imobilul.
    (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.
    Art. 508 - (1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public şi se va ţine separat pentru fiecare imobil sau 
corp de proprietate.
    (2)  Dacă  mai  multe  corpuri  de  proprietate  sunt  grevate  cu  aceeaşi  ipotecă  sau  dacă  corpul  de 
proprietate  este compus din mai  multe  parcele,  executorul  judecătoresc va putea dispune, la cererea 
debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai multe corpuri 
de proprietate sau separat pentru fiecare parcelă în parte.
    (3) În cazul când corpurile de proprietate sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi 
arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, va fi stabilită de executor.
    Art. 509 - (1) Licitaţia începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor 
primite până la acea dată.
    (2) Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să 
permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut  
evaluarea potrivit art. 500 alin. (2) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.
    (3) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior 
înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare 
oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicaţie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art.  
500 alin. (4).
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    (4) Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (3) nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru 
acoperirea  creanţelor  ipotecare  înscrise  anterior,  socotite  după datele  din cartea funciară,  executorul 
judecătoresc va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest 
caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată în alin. (3).
    (5) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un 
alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie în condiţiile art. 504 alin. (3).  
La acest termen licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Dacă nu se  
obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit.  
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe 
licitaţia.
    Art. 510 - (1) Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit preţul 
de vânzare potrivit dispoziţiilor art. 509. La preţ egal va fi preferat cel care are un drept de preemţiune 
asupra bunului urmărit.
    (2) În toate cazurile, creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre 
vânzare la un preţ mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
    Art. 511 - Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii. În 
procesul-verbal  vor  fi  menţionaţi  toţi  cei  care  au  participat  la  licitaţie,  sumele  oferite  de  fiecare 
participant,  precum şi  adjudecatarul  imobilului.  Procesul-verbal  va  fi  semnat  de  executor,  creditor, 
debitor şi de adjudecatar.
    Art. 512 - (1) Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc în 
termen de cel  mult  30 de zile  de la  data  vânzării,  ţinându-se seama de cauţiunea  depusă în  contul 
preţului.
    (2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în contul preţului, fiind obligat, dacă 
este  cazul,  să  depună diferenţa  de preţ.  Dacă există  alţi  creditori  care  au  un drept  de preferinţă  în 
condiţiile art. 563 şi 564, el va depune până la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesară pentru 
plata creanţelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ.
    Art. 513 - (1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut de art. 512 alin. (1), imobilul 
se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de 
noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie 
preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
    (2) Dacă la noul termen de licitaţie  imobilul  nu a fost  vândut,  fostul adjudecatar  este  obligat  să 
plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.
    (3) Suma datorată potrivit alin. (1) şi (2) de fostul adjudecatar se stabileşte de executor prin procesul-
verbal de licitaţie, care constituie titlu executoriu. Această sumă se va reţine cu precădere din cauţiunea 
depusă.
    Art. 514 - După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, executorul, la cerere, 
va dispune restituirea  cauţiunilor  depuse de ceilalţi  participanţi,  procedând, când este cazul,  potrivit 
dispoziţiilor art. 513 alin. (3).
    Art. 515 - La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate stabili 
plata preţului în rate, numărul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, precum şi suma care se plăteşte 
de îndată drept avans.

    Secţiunea a IV-a
    Actul de adjudecare

    Art. 516 -  După plata integrală a preţului  sau a avansului prevăzut la art.  515 şi după expirarea 
termenului  de 15 zile  prevăzut  la  art.  401 alin.  (1) lit.  a),  executorul,  pe baza procesului-verbal  de 
licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni:
    1. denumirea şi sediul organului de executare;
    2. numele şi calitatea executorului;
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    3. numărul şi data procesului-verbal de licitaţie;
    4. numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi adjudecatarului;
    5. preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în 
rate;
    6. menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau 
servitute, ori, după caz, liber de aceste drepturi, în condiţiile prevăzute de art. 509 alin. (3) şi (4);
    7. datele de identificare a imobilului;
    8. menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară, 
precum  şi  a  faptului  că,  pentru  adjudecatar,  constituie  titlu  executoriu  împotriva  debitorului,  dacă 
imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă, sau împotriva oricărei persoane care are în posesiune 
ori deţine în fapt, fără niciun titlu, imobilul adjudecat;
    9.  menţiunea  că,  pentru  creditor,  actul  de  adjudecare  constituie  titlu  executoriu  împotriva 
cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în 
rate;
    10. semnătura şi ştampila executorului, precum şi semnătura adjudecatarului.
    Art. 517 - (1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobânditorului spre a-i servi ca titlu  
de proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară.
    (2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, executorul va înainta un exemplar 
al  actului  de  adjudecare  biroului  de carte  funciară  pentru a  înscrie  în  cartea  funciară  interdicţia  de 
înstrăinare şi grevare a imobilului până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare.
    (3) Executorul va preda, totodată, un exemplar al actului de adjudecare creditorului urmăritor, care îi 
va servi ca titlu executoriu împotriva cumpărătorului, dacă acesta nu plăteşte diferenţa de preţ.

    Secţiunea a V-a
   Efectele adjudecării

    Art. 518 - (1) Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, după caz, un alt drept real care a 
făcut obiectul urmăririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la această dată adjudecatarul 
are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate  
sarcinile imobilului.
    (2) Prin intabulare,  adjudecatarul  dobândeşte  dreptul  de a dispune de imobilul  cumpărat,  potrivit 
regulilor de carte funciară.
    (3) De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea 
drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul 
de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.
    (4) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea somaţiei în 
cartea  funciară  se  vor  radia  din  oficiu,  afară  de  acelea  pentru  care  adjudecatarul  ar  conveni  să  fie 
menţinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei 
ipoteci,  dacă vânzarea s-a făcut în condiţiile prevăzute de art.  509 alin.  (4), toate notările  făcute cu 
urmărirea silită, precum şi interdicţia de înstrăinare sau de grevare, dacă există, inclusiv promisiunea de 
a încheia un contract viitor, dacă până la întocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu şi-
a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia.
    (5) Dacă imobilul a fost cumpărat cu plata preţului în rate, cumpărătorul nu îl va putea înstrăina sau 
greva, fără încuviinţarea creditorilor urmăritori, înainte de plata integrală a preţului.
    Art. 519 - (1) Locaţiunea şi celelalte acte juridice privitoare la imobil rămân în fiinţă sau, după caz,  
încetează, potrivit legii.
    (2)  Plăţile  făcute  înainte  de  scadenţă  de  către  locatar  sau  alte  persoane  interesate  sunt  supuse 
dispoziţiilor art. 498 alin. (3).

    Secţiunea a VI-a
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    Dispoziţii speciale

    Art. 520 - (1) Orice cerere de evicţiune, totală sau parţială, privind imobilul adjudecat este stinsă, 
dacă imobilul adjudecat era înscris în cartea funciară şi dacă, de la data înregistrării cererii de înscriere 
formulate de dobânditorul anterior al dreptului înscris în folosul terţului adjudecatar, au trecut cel puţin 3 
ani.
    (2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în temeiul actului de adjudecare, 
cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea 
funciară.  Această  prescripţie  curge  şi  împotriva  dispăruţilor,  minorilor  şi  persoanelor  puse  sub 
interdicţie.
    Art.  521 -  În  cazul  în  care cererea  de evicţiune  este  introdusă înainte  de împărţeala  preţului  de 
adjudecare,  instanţa  de  executare,  la  solicitarea  adjudecatarului,  va  putea  să  suspende,  cu  sau  fără 
cauţiune, împărţeala preţului până la judecarea definitivă a cererii de evicţiune.
    Art. 522 - (1) Dacă a fost evins total sau parţial, adjudecatarul îl poate acţiona pe debitorul urmărit  
pentru a fi despăgubit.
    (2) În măsura în care nu se poate îndestula de la debitor, adjudecatarul îi poate acţiona pe creditorii 
care au încasat preţul de adjudecare, în limita sumei încasate de aceştia.
    Art. 523 -  (1) În tot cursul executării  silite asupra bunurilor imobile,  debitorul  sau altă persoană 
interesată poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii  sau de executare,  consemnând la dispoziţia 
creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare.
    (2) Dispoziţiile art. 428 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În cazul în care cererea este admisă, instanţa, cu acordul debitorului,  va dispune şi eliberarea 
sumei în mâinile creditorului.
    Art. 524 - Art. 561 - *** Abrogate prin O.U.G. Nr. 138/2000

    Cap. V
    Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

    Secţiunea I
    Deschiderea distribuţiei şi înfăţişarea titlurilor

    Art. 562 - Suma de bani realizată prin executarea silită se eliberează creditorului urmăritor până la 
acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului.
    Art. 563 - (1) În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la 
eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul 
judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit  următoarei  ordini de preferinţă,  dacă legea nu 
prevede altfel:
    a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, 
pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, precum şi orice alte cheltuieli făcute în interesul 
comun al creditorilor;
    b) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor, 
potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate 
temporară de muncă,  prevenirea îmbolnăvirilor,  refacerea sau întărirea sănătăţii,  ajutoarele de deces, 
acordate  în  cadrul  asigurărilor  sociale,  precum  şi  creanţele  reprezentând  obligaţia  de  reparare  a 
pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    c) creanţele rezultând din obligaţia de întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de plată a altor 
sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
    d) creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, 
datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor 
speciale;
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    e) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
    f) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin 
fapte ilicite;
    g)  creanţele  rezultând  din  împrumuturi  bancare,  din  livrări  de  produse,  prestări  de  servicii  sau 
executări de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi;
    h) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
    i) alte creanţe.
    (2)  În cazul  creanţelor  care  au  aceeaşi  ordine de preferinţă,  dacă legea  nu prevede altfel,  suma 
realizată se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia.
    Art. 564 -  Dacă există creditori  care, asupra bunului vândut, au drepturi  de gaj, ipotecă sau alte 
drepturi  de preferinţă  conservate,  în  condiţiile  prevăzute  de lege,  la  distribuirea  sumei  rezultate  din 
vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 563 alin. (1) lit. b).
    Art.  565 -  Dobânzile  şi  penalităţile  sau alte  asemenea accesorii  ale  creanţei  principale  vor urma 
ordinea de preferinţă a acestei creanţe.
    Art. 566 - (1) În cazul în care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmăritori conţine obligaţia 
debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic, iar bunurile rămase în patrimoniul debitorului 
după efectuarea executării  sau veniturile sale nu asigură plata în viitor a ratelor datorate, executorul 
judecătoresc sau partea interesată va sesiza instanţa în circumscripţia căreia se face executarea. Instanţa 
va stabili  suma globală cu care creditorul  va participa  la  distribuirea  sumei  realizate  prin urmărire. 
Încheierea se dă cu citarea părţilor şi este supusă numai recursului.
    (2) Dacă debitorul a decedat şi se constată că, în raport cu numărul moştenitorilor, locul unde aceştia  
se găsesc, modul în care s-a făcut împărţeala moştenirii sau cu alte asemenea împrejurări, plata în rate a 
creanţelor este greu de realizat, instanţa poate, la cererea creditorului, să procedeze potrivit alin. (1), 
stabilind suma totală ce se cuvine creditorului, precum şi suma pe care o va plăti fiecare moştenitor în 
parte.
    Art. 567 - (1) Creanţele condiţionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plăti potrivit ordinii 
de preferinţă prevăzute la art. 563 şi 564.
    (2) Dacă condiţia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenită decât dacă acesta 
va da o cauţiune sau va constitui o ipotecă în favoarea celor care ar trebui să se folosească de această  
sumă în cazul îndeplinirii condiţiei.
    (3) Dacă condiţia este suspensivă, suma cuvenită creditorului va fi distribuită creditorilor care vin 
după acesta, dacă aceştia vor da o cauţiune sau vor constitui o ipotecă pentru a garanta restituirea sumei 
primite în caz de îndeplinire a condiţiei.
    (4) În cazul în care creditorii prevăzuţi la alin. (2) şi (3) nu dau o cauţiune sau nu constituie o ipotecă,  
suma se va consemna la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau orice 
altă instituţie bancară până la îndeplinirea condiţiei rezolutorii sau suspensive.
    Art. 568 - Dacă creanţa este afectată de un termen suspensiv, aceasta se va plăti chiar dacă termenul 
nu s-a împlinit. Când o astfel de creanţă este fără dobândă, plata înainte de termen nu se va face decât 
dacă se scade dobânda cuvenită până la împlinirea termenului. Dacă însă creditorul nu este de acord să 
se facă scăderea, partea sa se va consemna la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C. - S.A. sau orice altă instituţie bancară, pentru a fi eliberată la împlinirea termenului.
    Art. 569 - (1) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare se poate face numai după 
trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când executorul va proceda, după caz, la  
eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile.
    (2) În cazul valorificării bunurilor grevate de un drept de gaj ori ipotecă sau de alte drepturi reale  
dobândite după înscrierea vreunei garanţii reale asupra acestor bunuri, despre care a luat cunoştinţă în 
condiţiile art. 425 ori art. 500 alin. (3), executorul este obligat să încunoştinţeze din oficiu pe creditorii 
în favoarea cărora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (3) În acest caz, titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie şi servitute, stinse prin adjudecare, vor fi 
trecuţi  în  ordinea înscrierii  cu valoarea  acestor  drepturi  înscrise în cartea funciară,  iar  dacă nu este 
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înscrisă, cu valoarea determinată potrivit art. 500 alin. (4), care poate fi contestată în condiţiile art. 570 
alin. (2).
    Art. 570 - (1) Despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va întocmi 
de îndată un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate care sunt prezente.
    (2) Cel nemulţumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare 
poate  cere  executorului  să  consemneze  obiecţiile  sale  în  procesul-verbal,  care  poate  fi  contestat  în 
termen de 3 zile. Contestaţia suspendă de drept eliberarea sau, după caz, distribuirea. Judecata ei se face 
de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor.
    Art. 571 - După întocmirea procesului-verbal prevăzut de art. 570 alin. (1) niciun creditor nu mai este 
în drept să ceară a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită.

    Cap. VI
    Predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face

    Secţiunea I
    Dispoziţii comune

    Art.  572 -  În  cazul  în  care  obligaţia  debitorului  prevăzută  în  titlul  executoriu  constă  în  lăsarea 
posesiunii  unui  bun,  în  predarea  unui  bun ori  a  folosinţei  acestuia,  în  desfiinţarea  unei  construcţii, 
plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor 
creditorului,  iar  debitorul  nu  execută  de  bunăvoie  obligaţia  sa  în  termenul  prevăzut  în  somaţie, 
executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, 
va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi 
civile.
    Art. 573 - Dacă creditorul justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la 
urmărire,  preşedintele  instanţei  de  executare  va  putea  dispune,  prin  încheiere  irevocabilă,  dată  fără 
citarea părţilor, ca executarea silită a obligaţiilor prevăzute la art. 572 să se facă de îndată, fără somaţie.
    Art. 574 - (1) Dacă în titlul executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al 
valorii lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia, instanţa de executare, la cererea creditorului, va 
stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părţilor.
    (2) Hotărârea este executorie şi este supusă recursului. Suspendarea executării acestei hotărâri nu se 
va  putea  obţine  decât  cu  consemnarea  sumei  stabilite.  Dispoziţiile  art.  428 sunt  aplicabile  în  mod 
corespunzător.
    (3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (1) instanţa va putea înfiinţa măsuri asigurătorii.

    Secţiunea a II-a
    Predarea silită a bunurilor mobile

    Art. 575 - Dacă partea obligată să predea un bun mobil, determinat prin calitate şi cantitate, nu-şi 
îndeplineşte obligaţia în termen de o zi de la primirea somaţiei, predarea lui se va face prin executare 
silită.
    Art. 576 - În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 575, executorul judecătoresc va 
ridica bunul urmărit de la debitor sau de la persoana la care se află, punându-l pe creditor în drepturile 
sale, stabilite prin titlul executoriu.
    Art.  577 -  Executorul  judecătoresc  va  încheia,  în  condiţiile  art.  388,  un  proces-verbal  despre 
îndeplinirea  executării,  stabilind  totodată  cheltuielile  de  executare  pe  care  urmează  să  le  plătească 
debitorul.  Procesul-verbal constituie  titlu  executoriu în privinţa  cheltuielilor  de executare stabilite  în 
sarcina debitorului.

    Secţiunea III-a
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    Predarea silită a bunurilor imobile

    Art.  578 -  Dacă partea obligată  să părăsească ori  să predea un imobil  nu-şi îndeplineşte  această 
obligaţie  în  termen  de 5 zile  de  la  primirea  somaţiei,  ea  va  fi  îndepărtată  prin  executare  silită,  iar 
imobilul va fi predat celui îndreptăţit.
    Art. 5781*) - (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 
1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul 
dispoziţiilor legislaţiei  locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că 
debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.
    (2) Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă abuziv, pe căi de fapt,  
fără  niciun titlu,  o  locuinţă,  şi  nici  celor  care  au fost  evacuaţi  pentru că pun în pericol  relaţiile  de 
convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică.
_____________
    *) Art. 5781 a fost introdus prin L. nr. 202/2010, de la data de 25 noiembrie 2010.

    Art. 579 - În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 578, executorul judecătoresc va 
soma pe debitor  să  părăsească de îndată  imobilul,  iar  în caz  de împotrivire,  va elibera  imobilul  cu 
ajutorul forţei publice, punând pe creditor în drepturile sale.
    Art.  580 -  Dacă executarea  priveşte  un imobil  în  care se  găsesc bunuri  mobile  ce nu formează 
obiectul executării  şi pe care debitorul nu le ridică singur, executorul va încredinţa aceste bunuri în 
păstrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului.
    Art.  5801*) - Despre  îndeplinirea  executării  potrivit  prevederilor  prezentei  secţiuni  executorul 
judecătoresc va întocmi un proces-verbal, dispoziţiile art. 577 fiind aplicabile.
_____________
    *) Art. 5801 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Secţiunea a IV-a
    Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

    Art.  5802*) - Dacă  debitorul  refuză  să  îndeplinească  o  obligaţie  de  a  face  cuprinsă  într-un  titlu 
executoriu,  în termen de 10 zile de la primirea somaţiei,  creditorul  poate fi autorizat de instanţa de 
executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte 
persoane, pe cheltuiala debitorului.
_____________
    *) Art. 5802 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 5803*) - (1) Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul,  
acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanţa sesizată de creditor 
poate obliga pe debitor,  prin încheiere irevocabilă,  dată cu citarea părţilor,  să plătească,  în favoarea 
statului,  o amendă civilă  de la 20 lei  (RON) la 50 lei  (RON) , stabilită  pe zi  de întârziere  până la 
executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.
    (2) Dacă în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligaţia prevăzută în titlul executoriu, la cererea 
creditorului, instanţa care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în 
favoarea statului va fixa suma datorată statului cu acest titlu, prin încheierea irevocabilă, dată cu citarea 
părţilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de alin. (1), 
creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; în acest din urmă caz, dispoziţiile art. 574 
sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (3) Amenda civilă va putea fi anulată, în tot sau în parte, ori redusă, dacă debitorul execută obligaţia 
prevăzută  în  titlul  executoriu  sau,  după caz,  pentru  alte  motive  temeinice,  pe cale  de contestaţie  la 
executare.
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    (4) Încheierile date în condiţiile prezentului articol sunt executorii şi se comunică din oficiu, prin grija 
grefierului  de  şedinţă,  organelor  fiscale  competente  în  vederea  executării  silite,  potrivit  Codului  de 
procedură fiscală.
    (5) Pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii.
_____________
    *) Art. 5803 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 5804*) - (1) Dispoziţiile prevăzute în secţiunea de faţă sunt aplicabile în mod corespunzător şi în 
cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face.
    (2) Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat, prin încheiere irevocabilă, dată cu 
citarea părţilor, să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane, dacă este cazul, pe socoteala debitorului, 
lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face.
_____________
    *) Art. 5804 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

    Art. 5805*) - În cazurile prevăzute de art. 5802 şi 5804, dacă debitorul se opune la executarea obligaţiei 
de către creditor, acesta va putea obţine, prin intermediul executorului judecătoresc, concursul organelor 
de poliţie, jandarmerie sau al altor agenţi ai forţei publice, după caz.
_____________
    *) Art. 5805 a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.
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