Către,
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TRIF ADRIAN-CRISTIAN
Subsemnatul(a)/Subscrisa ____________________________________________________ cu
domiciliul/sediul în Loc. _____________________________ Str.__________________________
nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ Jud./Sector _________________________
CNP: _________________________ C.U.I. __________________ tel. ____________________
fax__________________ email _______________________________ .
Subsemnatul(a)/Subscrisa _____________________________________________________ cu
domiciliul /sediul în Loc. _____________________________ Str.__________________________
nr. _____ bl. ____ sc. _____ et. _____ ap. _____, Jud./Sector __________________________
CNP:
______________________
C.U.I.
_____________,
tel.
_______________,
fax_______________, email _______________________________ cu domiciliul/sediul ales în
Loc._____________________________________ Str. ________________________________
nr. _______ bl. ____ sc. _____ et. _____ ap. _____, Jud./Sector __________________________
reprezentat(ă) legal prin _________________________________________________________
identificat(ă) prin C.I. seria _____ nr. __________ emis de ______________________________
CNP: ______________________________, în conformitate cu prevederile art. 664 din Noul Cod
de Procedura Civilă, formulez prezenta,
CERERE DE EXECUTARE SILITĂ în baza titlului executoriu reprezentat de
____________________________________________________________________________
Împotriva debitorului / debitoarei
_____________________________________________________________ cu domiciliul/sediul
în Loc. _________________ Str.______________________________ nr. _________ bl. ______
sc. _____ et. _____ ap. _____, Jud./Sector ___________________________________________
CNP: ______________________________, C.U.I. _______________, J _________________, si
împotriva avalistului / garantului
______________________________________________________________ cu domiciliul/sediul
în Loc. _________________ Str.______________________________ nr. _________ bl. ______
sc. _____ et. _____ ap. _____, Jud./Sector _________________________________________
CNP: ______________________________, C.U.I. _______________, J _____________________,

în vederea
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
la care se adaugă cheltuielile de executare silită, obligaţie pe care debitorul refuză să o execute
de bunăvoie. Solicităm ca executarea silită sa se efectueze prin toate modalitățile de executare,
simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile şi prin poprire, în baza
informațiilor comunicate de creditor sau obținute de executorul judecătoresc.
Sumele recuperate, datorate subsemnatului/subscrisei, să fie virate în contul IBAN:
RO __________________________________ deschis la Banca____________________________
titular______________________________________C.U.I./CNP __________________________
Am luat la cunostință că, potrivit art. 670 alin. 1 si 2 din Cod de procedura civilă, am
obligația să avansez cheltuielile necesare executării silite, cheltuieli pe care debitorul va fi obligat
să le suporte.
Am luat act și accept că starea de insolvabilitate a debitorului urmărit, precum și orice
alte impedimente întalnite și în cursul executarii silite, nu sunt imputabile executorului
judecătoresc, situații în care cheltuielile de executare silită nu se restituie creditorului.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că până la acest moment nu
am recuperat nici o suma de bani de la creditor în baza titlului executoriu
______________________________________________________________________________
și nu am mai deschis un dosar de executare silită la un alt executor judecătoresc. Anexăm taxa
de timbru legală precum şi următoarele inscrisuri:
-_____________________________________________________________________________
-_____________________________________________________________________________
-_____________________________________________________________________________

Data: ______-_______-__________

Semnătura: _______________________

