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C Ă T R E, 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC PETRE CRISTIAN 
cu sediul în Bucureşti, str. Vânători, nr. 5-7-9-11, parter, ap. 03, Sector 5 

DOMNULE EXECUTOR, 

Subsemnatul(a)/Subscrisa __________________________________________________________ 

cu domiciliul/sediul în localitatea ____________________________ , str. __________________________ , 

nr. ______ , bl. ______ , sc. ______ , et. ______ , ap. _____ , județ/Sector __________________________ , 

identificat(ă) prin C.N.P./C.U.I.: ___________________________________ , reprezentat(ă)  legal de către 

______________________________________________ , în calitate de ____________________________ , 

cu domiciliul/sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în localitatea 

___________________________ , str. _________________________ , nr. ______ , bl. ______ , sc. _____ , 

et. ______ , ap. _____ , județ/Sector ___________________________ , tel.: ________________________ , 

e-mail: _____________________________________ , având următorul cont bancar pentru recuperarea

creațelor recuperate ______________________________________________________________________ , 

deschis la  ____________________________________________________ , în conformitate cu prevederile 

art. 664 din Cod de Procedură Civilă, formulez prezenta: 

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ 

Împotriva debitorului/debitorilor: 

1. Nume/Denumire: _______________________________________________ cu domiciliul/sediul

în localitatea ____________________________ , str. _________________________ , nr. _____ ,

bl. ______ , sc. ______ , et. ______ , ap. _____ , județ/Sector ___________________________ ,

C.N.P./C.U.I.: ___________________________________ , tel.: ______________________ ;
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2. Nume/Denumire: _______________________________________________ cu domiciliul/sediul

în localitatea ____________________________ , str. _________________________ , nr. _____ ,

bl. ______ , sc. ______ , et. ______ , ap. _____ , județ/Sector ___________________________ ,

C.N.P./C.U.I.: ___________________________________ , tel.: ______________________ ;

 pentru punerea în executare a dispozițiilor titlului executoriu reprezentat de: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ , 

în vederea îndeplinirii obligației constând în: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ , 

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

Solicităm ca executarea silită să se efectuze prin toate formele de executare prevăzute de lege, simultan 
sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile şi prin poprire, în baza informaţiilor comunicate de 
creditor sau obtinuţe de executorul judecătoresc. 
        Declar pe propria raspundere, sub sancţiunea legii penale, că până la acest moment nu am recuperat nicio 
sumă de bani de la debitor, în baza titlului executoriu mai sus-meţionat şi nu am mai deschis un dosar de 
executare silită la un alt executor judecătoresc. 

Alte mențiuni: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ . 

Anexăm prezentei cereri următoarele înscrisuri: 

- titlul executoriu în original/copie legalizată;
- C.I./împuternicire/procură autentificată notarial;
- taxă judiciară de timbru;

- ________________________________________________________________________________ ;

- ________________________________________________________________________________ .

      DATA

  _____ / _____ / ________                           

    SEMNĂTURA 

_________________ 
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