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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 ____________________________ , 

tel.: _________________________ , e-mail: __________________________________________________ , 

în temeiul art. 7 lit. b) din Legea 188/2000 privind executorii judecătorești, formulez prezenta: 

CERERE DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII 

Către: 

1. Nume/Denumire: _______________________________________________ cu domiciliul/sediul

în localitatea ___________________________ , str. __________________________ , nr. _____ ,

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

C.N.P./C.U.I.: ____________________________________ , tel.: ________________________ ;

2. Nume/Denumire: _______________________________________________ cu domiciliul/sediul

în localitatea ___________________________ , str. __________________________ , nr. _____ ,

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

C.N.P./C.U.I.: ____________________________________ , tel.: ________________________ ;



Pagina 2 din 2 

Solicit ca notificarea să fie transmisă persoanei notificate prin: 

□ agent procedural;

□ prin intermediul oficiilor poștale;

□ prin e-mail la adresa: ____________________________________________ .

Solicit să îmi transmiteți dovada de comunicare a notificării astfel: 

□ pe suport electronic, respectiv la adresa de e-mail;

□ în original, sens în care, solicit să fiu contactat, pentru a stabili data și ora predării în original a

dovezii de comunicare a notificării.

Anexăm prezentei cereri următoarele înscrisuri: 

- notificarea în trei exemplare originale;

- dovada calității de reprezentant.

      DATA

  _____ / _____ / _______                           

    SEMNĂTURA 

_________________ 
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