
 
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC CÎRJA ISPAS 
SIBIU, str. B–dul VICTORIEI NR. 21, tel.– fax: 0269-215021  
 
                                               CONTRACT DE EXECUTARE SILITĂ 
                                                             Nr……………../………………. 
      Încheiat între,                             
1. Biroul executorului judecătoresc CÎRJA ISPAS , SIBIU str. B- dul Victoriei nr. 21. şi, 
2. Creditorul/Creditoarea………………………………………………………………domiciliat(a) / 

cu sediul în loc………………………Str. ………………………..nr………ap………….telefon 
……………….jud……………..în calitate de client, reprezentat prin …………………………..   

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, a 
Regulamentului de punere în aplicare a acestei legii şi a Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti, părţiile convin următoarele. 
      Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI. 
1.1. Punerea în executare silită a titlului executoriu - Sentinţa Civilă nr………./.…..….a Judecătoriei 

/ Tribunalului…………… Decizia civilă nr………/….……..a Tribunalului / Curţii de apel … 
………………….Decizia Civilă nr………/ ………..a Curţii de apel / Curţii Supreme de 
Justiţie…..….……………….sau …………..…………………………………………….............….  
în sensul de a recupera suma de………………………………..lei şi / sau……………………………  
    Articolul 2. ONORARIUL SE STABILEŞTE ASTFEL:  
2.1.Suma de. .………….lei ( + lei T.V.A.), la data înregistrării cererii de executare şi a predării 
titlului executoriu, sumă nerestituibilă chiar în de starea de insolvabilitate a debitoarei. Plata acestei 
sume se va face în numerar sau cu OP, în contul nr. RO62BRDE330SV02331893300, deschis la 
BRD Sibiu, CUI RO 20431067. 
 2.2. Un procent de . ………………% sau suma de ……………………..lei (+ T.V.A )  la data 
recuperării creanţei. 
     Articolul 3. CHELTUIELILE 
3.1 Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate sunt suportate de creditor, separat de onorariu, la 
depunerea cererii, in valoare de .................... lei ( + T.V.A), achitati in contul de mai sus, iar restul in 
functie de activitatea executionala efectiva.. 
    Articolul 4.  
4.1. Părţile convin ca prezentului  contract să i se aplice dispoziţiile Legii nr. 188 / 2000 , Statutului 
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi a Codului de Procedură Civilă. 
4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decît cu prezentul contract. 
4.3. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează executorului 
judecătoresc şi îşi exprimă acordul ca, demersurile făcute de acesta să fie în conformitate cu 
informaţiile furnizate, respectîndu-se legislaţia în vigoare. Creditorul va stărui în executare, inainte 
de perimare, în caz contrar aceasta ( perimarea) şi consecinţele ei nu vor fi imputate executorului. 
4.4. Părţile convin ca prezentul contract să reprezinte TITLU EXECUTORIU pentru încasarea 
onorariului restant,în cazul în care debitorul a efectuat plata direct creditorului sau clientul a renunţat 
la executarea silită, indiferent de motive, urmînd a se trece la executarea silită asupra bunurilor 
clientului ( creditorului), fără somaţie şi fără acordarea unui termen de graţie. 
4.5. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenul fixat, respectiv, neachitarea contravalorii 
cheltuielilor efectuate cunform art.2.şi 3.din contract, dau dreptul la rezilierea din oficiu a 
prezentului contract de către executorul judecătoresc, fără nici o răspundere din partea acestuia, dar 
cu o prealabilă înştinţare. 
4.6. Toate litigiile ce s-ar putea naşte din derularea prezentului contract, sunt de competenţa instanţei 
de executare,în speţă, Judecătoria Sibiu. 
 Prezentul a fost încheiat în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.  
        Executor judecătoresc                                             Client…………………………………. 
           Cîrja Ispas                                                             Prin…………………………………… 
                                                                                         Act de identitate………………………. 


