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REZUMAT: Executorul judecătoresc, în exercitarea profesiei sale, pe lângă alte acte de 

procedură, întocmește încheieri, ca acte de dispoziție, în cele mai importante momente ale 

executării silite. 

Studiul încearcă să identifice momentele în care intervenția executorului judecătoresc, în 

activitatea de executare silită, este obligatoriu sî se realizeze prin emiterea unei încheieri. 
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Potrivit art. 656 NCPC, în îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor executorului 

judecătoresc legate de punerea în executare a titlurilor executorii, acesta va întocmi 

încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură cu formele şi în termenele 

prevăzute de lege
1
, acte ce se constituie în scris, pentru ca orice persoană ce se consideră 

lezată în drepturile sau interesele ei să își poată întemeia în considerarea acestora 

apărările (actele întocmite în acest sens relevă un puternic caracter instrumentum 

probationis). Trebuie observat că, în sens larg, actele de executare privesc atât 

înscrisurile executorului judecătoresc, cât și faptele acestuia, realizate în vederea 

executării silite a unei obligații, potrivit dispozițiilor legale. Este adevărat că orice faptă 

a executorului judecătoresc trebuie ca, în final, să se regăsească într-un înscris al 

acestuia, însă fapta, ca act de executare, este de maximă importanță. De pildă, predarea 

posesiei unui bun imobil nu ar fi posibilă doar prin întocmirea unui înscris, ci presupune 

identificarea fizică a bunului și predarea efectivă, realizată verbal, marcânduse astfel 

momentul transferului posesiei, ulterior întocmindu-se și înscrisul precăzut de lege 

pentru o atare situație. Însă, acest capitol este dedicat doar înscrisurilor realizate ca acte 

de executare de către executorul judecătoresc.  

Încheierile date de executorul judecătoresc
2
 se circumscriu situațiilor prevăzute de 

art. 657 NCPC, pentru care legiuitorul a prevăzut faptele sau, după caz, măsurile cele 

mai importante ale procedurii execuționale, în care intervenția executorului judecătoresc 

este una de dispoziție. 

                                                           
 Conf. univ. dr. Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, ROMANIA. 
 
1 Pentru un analiză amănunțită a actelor de executare silită întocmite de executorul judecătoresc, a se vedea  

(Gârbuleț, 2014).  
2 Trebuie din start făcută distincția între denumirea de încheieri în înțelesul art. 657 NCPC și hotărârile 

judecătoreşti reglementate de art. 424 alin. (5) NCPC, care cuprind și încheieri preparatorii sau interlocutorii 

prevăzute de art. 235, cele dintâi fiind acte de procedură întocmite într-o procedură specifică executorului 
judecătoresc.  

Ca act jurisdicţional, hotărârea judecătorească nu poate proveni decât de la acea autoritate căreia legea i-a 

recunoscut puterea de jurisdicție, potrivit art. 126 din Constituţia României. A se vedea:  (Leş & Stoica , 2011); 
(Gârbuleţ, 2011); (Gârbuleț, 2011); (Leș, 2010).  
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În acest sens, observăm cum amânarea, suspendarea şi încetarea executării silite, 

eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare cad sub incidența dispozițiilor 

art. 657 NCPC și, pe cale de consecință, trebuie încorporate într-o încheiere emisă de 

executorul judecătoresc, ca regulă generală executorie, și fără citarea părților. 

Totodată, dispozițiile art. 657 NCPC devin incidente şi în alte situații pentru care 

legea prevede expres luarea unor măsuri de maximă importanță. 

Astfel, sfera situațiilor în care sunt prevăzute încheierile ca acte de procedură ce 

trebuie întocmite de executorul judecătoresc este una expres prevăzută de Codul de 

procedură civilă. 

În ceea ce privește conţinutul încheierii date de executorul judecătoresc, 

analizând elementele prevăzute la art. 657 NCPC, se constată existența, în mod 

similar cu cel al hotărârilor judecătorești, a trei părți componente: 

- partea introductivă, care va cuprinde elementele prevăzute la art. 657 alin. (1) 

lit. a), b) şi d)-f) NCPC, respectiv denumirea şi sediul organului de executare, data şi 

locul întocmirii încheierii şi numărul dosarului de executare, numele şi domiciliul ori, 

după caz, denumirea şi sediul creditorului şi al debitorului, procedură care face obiectul 

încheierii și chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea; 

- partea considerentelor, care va cuprinde elementele prevăzute la art. 657 alin. 

(1) lit. c) şi g) NCPC, în concret, titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează 

procedura de executare şi motivele în fapt şi în drept care au determinat darea încheierii; 

- partea dispozitivului, care va trebui să cuprindă elementele prevăzute la art. 

657 alin. (1) lit. h)-j) NCPC, respectiv dispoziţia luată de executor, calea şi termenul de 

atac al încheierii, semnătura și ștampila executorului judecătoresc. 

- În privinţa elementelor constitutive ale încheierii executorului 

judecătoresc, identificăm următoarele exigențe prevăzute de art. 657 NCPC: 

- denumirea şi sediul organului de executare. Necesitatea acestui element se 

justifică la o eventuală contestație la executare în care se ridică probleme de competență 

a executorului judecătoresc, atât din punct de vedere material, cât şi teritorial. De 

asemenea, în funcţie de sediul executorului judecătoresc, se stabileşte care este instanţa 

de executare competentă să soluţioneze contestaţiile la executare, precum şi orice alte 

incidente apărute în cursul executării silite. Trebuie precizat că lipsa acestor menţiuni 

din cuprinsul încheierii este prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese (nulitate 

absolută), ceea ce înseamnă că vătămarea este prezumată ocrotind un interes public, 

sarcina probei pe acest aspect revenind părţii interesate în păstrarea actului; 

- data şi locul întocmirii încheierii şi numărul dosarului de executare. 

Justificarea necesității acestei mențiuni își găsește rațiunile în stabilirea succesiunii 

celorlalte acte de executare silită întocmite de către executorul judecătoresc, precum și 

dacă au fost respectate alte termene de întocmire a actelor de procedură, data încheierii 

având dată certă potrivit art. 278 alin. (1) pct. 1. NCPC. Totodată, mențiunea privind 

locul întocmirii actului de procedură are relevanță în stabilirea legalității acestuia. 

Numărul dosarului de executare silită leagă anumite acte de procedură de cadrul 

procesual stabilit la declanșarea procedurii de executare silită. Lipsa acestor menţiuni 

din cuprinsul încheierii este prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese (nulitate 

relativă), ceea ce înseamnă că nu este nevoie de proba vătămării, aceasta din urmă fiind 

prezumată ocrotind un interes privat, sarcina probei pe acest aspect revenind părţii 

interesate în păstrarea actului; 
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- titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează procedura de executare. 

Lipsa acestei menţiuni din cuprinsul încheierii este prevăzută sub sancţiunea nulităţii 

exprese, ceea ce înseamnă că vătămarea este prezumată, dar și o nulitate relativă, 

întrucât aceste cerințe legale ocrotesc un interes privat al părților raportului execuțional 

(Gârbuleț, 2014);  

- numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi 

ale debitorului. Acest element se justifică în identificarea tuturor creditorilor şi a 

debitorului pentru a stabili cu exactitate cadrul procesual execuțional. Deși legiuitorul s-

a referit doar la numele părților, acesta trebuie înțeles în sens larg, portivit art. 83 NCC, 

care reglementează structura acestuia, în sensul că „numele cuprinde numele de familie 

şi prenumele”, sens în care considerăm că este necesară indicarea numelui și prenumelui 

pentru a nu crea confuzii în identificarea acestora. Lipsa acestor menţiuni din cuprinsul 

încheierii este prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese şi relative, cu vătămarea 

prezumată; 

- procedura de executare care face obiectul încheierii. Pentru identificarea 

modalităților de executare silită care reprezintă conținutul obiectului executării silite, se 

impune arătarea în cuprinsul încheierilor a formelor de executare silită ce au fost 

solicitate și încuviințate a fi folosite în procedura urmăririi silite. În concret, se va 

preciza dacă executarea silită se efectuează prin urmărirea indirectă a bunurilor 

mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în 

condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului; predarea către creditor a bunurilor, 

prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute fără drept de debitor; alte măsuri 

prevăzute de lege. Lipsa acestei menţiuni din cuprinsul încheierii este prevăzută sub 

sancţiunea nulităţii exprese şi relative, întrucât norma care reglementează această cerinţă 

ocroteşte un interes privat; 

- chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea. Prezintă interes aici 

premisa întocmirii încheierii, în concret, dacă aceasta se adoptă la solicitarea 

creditorului, la solicitarea unei alte persoane interesate căreia i se recunoaște în mod 

legal acest drept sau din oficiu. Lipsa acestei menţiuni din cuprinsul încheierii este 

prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese (nulitate relativă); 

- motivele în fapt şi în drept care au determinat darea încheierii. 
Motivarea adoptării încheierii trebuie să fie pertinentă, completă, întemeiată, omogenă, 

concretă, convingătoare şi accesibilă. Motivele de fapt şi de drept sunt elementele 

silogismului judiciar, premisele de fapt şi de drept care au condus executorul 

judecătoresc la soluţia cuprinsă în dispozitivul încheierii. Așadar, între partea 

considerentelor și partea dispozitivului actului de procedură trebuie să existe o 

concordanţă. Lipsa acestor menţiuni din cuprinsul încheierii este prevăzută sub 

sancţiunea nulităţii exprese (nulitate absolută), reprezentând o încălcare ce aduce 

atingere unui interes general; 

- dispoziţia luată de executor. Dispozitivul încheierii trebuie întocmit de aşa 

manieră încât să fie clar, precis, complet şi să nu lase loc la niciun fel de interpretări, de 

orice natură. Erorile materiale pot fi îndreptate, din oficiu sau la cerere, potrivit alin. (2) 

al art. 656 NCPC, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru întocmirea 

încheierilor, care este o aplicaţie a principiului simetriei actului juridic; dacă la 

întocmirea actului părţile trebuiau citate, obligaţia de a fi citate subzistă şi pentru 

operaţiunea de îndreptare a erorii materiale. Dacă actul putea fi încheiat fără citarea 
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părţilor, acestea nu vor trebui citate nici la îndreptarea eventualelor erori materiale 

strecurate în el. Acelaşi principiu se aplică şi în privinţa comunicării sau a altor cerinţe 

legale. Lipsa dispozitivului din cuprinsul încheierii este prevăzută sub sancţiunea 

nulităţii exprese (nulitate absolută), ceea ce înseamnă că vătămarea este prezumată, 

sarcina probei pe acest aspect revenind părţii interesate în păstrarea actului, norma având 

un caracter de ordine publică întrucât ocroteşte un interes general; 

- calea şi termenul de atac al încheierii. Dacă prin lege nu se dispune altfel, 

încheierile se dau fără citarea părţilor, sunt executorii de drept şi pot fi atacate numai cu 

contestaţie la executare. Ca regulă specială, încheierile definitive nu sunt supuse niciunei 

căi de atac. În ceea ce privește termenul de atac al încheierilor executorii, ca urmare a 

modificărilor aduse de Legea nr. 138/2014, acesta s-a modificat de la 5 zile la termenul 

general de contestație a oricărui act de executare de 15 zile, ce curge de la comunicarea 

lor. Aşadar, calea de atac împotriva încheierii este stabilită de lege, şi nu de către 

executorul judecătoresc, lipsa acesteia din cuprinsul actului nefiind sancţionată cu o 

nulitate expresă, ceea ce înseamnă că nulitatea intervine condiţionat de dovedirea 

producerii unei vătămări; 

- semnătura şi ştampila executorului judecătoresc. Justificarea acestei 

mențiuni o regăsim în autoritatea publică ce o prezintă executorul judecătoresc în 

îndeplinirea atribuțiilor sale conferite de dispozițiile legale. Potrivit art. 2 alin. (2) din 

Legea nr. 188/2000, actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele 

competențelor legale, purtând ștampila și semnătura acestuia, precum și numărul de 

înregistrare și data, este act de autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege. 

Potrivit art. 9 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii 

judecătoreşti
3
, ştampila executorilor judecătoreşti cuprinde stema României, numele, 

prenumele şi calitatea de executor judecătoresc, precum şi circumscripţia judecătoriei în 

care îşi are sediul biroul. Modelul şi dimensiunea ştampilei sunt propuse de Consiliul 

Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi aprobate de ministrul justiţiei prin 

Ordinul nr. 1471/C din 7 iunie 2007. Aceste mențiuni trebuie analizate separat. Astfel, 

lipsa semnăturii din cuprinsul încheierii este prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese 

(nulitate absolută), ceea ce înseamnă că vătămarea este prezumată, sarcina probei pe 

acest aspect revenind părţii interesate în păstrarea actului, în timp ce lipsa ștampilei 

executorului judecătoresc este sancționată cu o nulitate relativă, întrucât nu aduce 

atingere unui interes general al întregii societăți, ci doar unui interes particular al părților 

raportului execuțional (Gârbuleț, 2014).  

Deși dispozițiile art. 657 NCPC nu prevăd în mod expres numărul de exemplare în 

care va fi întocmită încheierea executorului judecătoresc, este evident, în lumina 

dispozițiilor art. 646 NCPC, că aceasta va fi emisă în atâtea exemplare câte părți sunt, la 

care se adaugă câte un exemplar pentru persoanele ce prezintă un interes în luarea 

acestei măsuri și un exemplar pentru dosarul execuțional.  

Codul de procedură civilă conferă şi recunoaşte astfel un rol deosebit de important 

executorului judecătoresc, apropiind actele întocmite de acesta de particularităţile 

actelor specifice unui organ de jurisdicţie.  

 

                                                           
3 Publicat în M. Of. nr. 64 din 6 februarie 2001.  
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Așa cum am arătat mai sus, reluăm situațiile care se circumscriu art. 657 alin. (1) 

NCPC, în care, în mod obligatoriu, executorul judecătoresc dispune prin încheiere: 

- Încheierea de amânare a executării silite (art. 700, art. 758 alin. (9), art. 764, 

art. 766, art. 769 alin. (9), art. 845, art. 846 alin. (8) şi (9) NCPC); 

- Încheierea de suspendare a executării silite (art. 701 NCPC); 

- Încheierea de încetare a executării silite (art. 703, art. 812, art. 886 NCPC); 

- Încheierea pentru eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute prin executare 

(art. 671, art. 721, art. 729 alin. (6), art. 788, art. 811, art. 864-878 NCPC); 

 

Pe lângă aceste situații, art. 657 alin. (1) NCPC reglementează faptul că executorul 

judecătoresc emite încheieri și atunci când legea prevede expres necesitatea întocmirii 

unui asemenea act. Prevederea expresă, în opinia noastră, trebuie să vizeze acțiunea de 

dispoziție a executorului judecătoresc (ex. executorul judecătoresc va dispune …) în 

toate formele ei
4
. Astfel, tot acțiuni de dispoziție sunt și cele în care reglementarea 

folosește noțiuni ca: „hotărăște”, „decide”, „ordonă”, ori altele asemenea. În cele ce 

urmează, vom încerca să identificăm aceste situații: 

- Încheierea de actualizare a obligației principale stabilite în bani (art. 628 

NCPC); 

- Încheierea de conexare a executărilor silte aflate pe rolul aceluiași executor 

(art. 654 alin. (5) NCPC); 

- Încheierea de sistare a conexării (deconexare) (art. 654 alin. (4) NCPC); 

- Încheierea de înregistrare a cererii de executare (art. 665 NCPC); 

- Încheierea de încuviințare a executării silite (art. 666 NCPC); 

- Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită (art. 670 alin. (4) 

NCPC); 

- Încheierea de înregistrare a cererii de intervenție (art. 692 alin. (3) cu 

aplicarea art. 665 și 666 NCPC); 

- Încheierea prin care executorul judecătoresc dispune continuarea executării 

după încetarea cauzelor de suspendare (art. 701, alin. (5) NCPC; 

- Încheierea de eliberare în mâinile creditorului a sumelor depuse cu titlu de 

creanță (art. 721 alin. (3) NCPC; 

- Încheierea de fixare a remunerației administratorului-sechestru (art. 748 

NCPC); 

- Încheierea de încuviințare ca terțul dobânditor să depună bunurile 

sechestrate la el în mâinile unei alte persoane (art. 750 NCPC); 

- Încheierea de constatare a plății făcută de debitor prin depunere cu 

afectațiune specială, necontestată (art. 751 alin. (4) NCPC); 

- Încheierea de soluționare a contestațiilor la caietul de sarcini (art. 757 alin. 

(5) NCPC; 

- Încheierea de soluționare a cererii de expertiză (art. 758 alin. (6) NCPC); 

- Încheierea de fixare a termenului de licitație (art. 759 alin. (1) NCPC); 

                                                           
4 DEX 2009: DISPÚNE, dispún, vb. III. 1. Tranz. A hotărî, a decide; a ordona. 2. Intranz. A avea la dispoziție, a 
avea posibilitatea de a utiliza ceva sau pe cineva după propria dorință. 3. Intranz. A ieși învingător într-o 

competiție sportivă, într-un meci; a învinge. 4. Tranz. A așeza într-o anumită ordine; a aranja. 5. Refl. A căpăta o 

bună dispoziție, a deveni vesel; a se înveseli. – Din fr. disposer, lat. disponere (după pune). Sursa: 
https://dexonline.ro/definitie/a%20dispune  

https://dexonline.ro/definitie/a%20dispune
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- Încheierea prin care executorul hotărăște cu privire la vânzarea fructelor sau 

a recoltelor (art. 799 NCPC); 

- Încheierea de numire a administratorului-sechestru, pentru administrarea 

veniturilor imobilului (art. 802 alin. (1) NCPC); 

- Încheierea de înlocuiere a administratorului-sechestru (art. 806 alin. (6) 

NCPC); 

- Încheierea de revocare din funcție a administratorului-sechestru și numire a 

altei persoane (art. 810 alin. (2) NCPC); 

- Încheierea de scoatere la vânzare a întregului imobil (art. 823 alin. (2) şi (3) 

NCPC); 

- Încheierea de numire a administratorului-sechestru (art. 831 alin. (2) 

NCPC); 

- Încheierea de numire a expertului evaluator (art. 836 alin. (6) NCPC); 

- Încheierea de stabilire a prețului imobilului și a valorii altor drepturi (art. 

837 NCPC); 

- Încheierea de stabilire a termenului pentru vânzarea imobilului (art. 838 

alin. (1) NCPC); 

- Încheierea de plată a sumei rezultate din executare (art. 879 NCPC); 

- Încheierea de declarare a bunurilor abandonate(art. 901 alin. (3) NCPC); 

- Încheierea de constatare a efectuării plății și liberare a debitorului (art. 

1.010 NCPC). 

 

Deși încheierea emisă de executorul judecătoresc este un act de procedură a cărui 

reglementare era de mult așteptată, iată că după intrarea în vigoare a noului Cod de 

procedură civilă, o sumară identificare a situațiilor în care executorul judecătoresc 

recurge la un asemenea act ne demonstrează o vădită lipsă de viziune juridică a 

legiuitorului. Se pot observa multe situații în care încheierile la care executorul 

judecătoresc este obligat să recurgă sunt inutile, fiind astfel configurat un formalism 

excesiv, de cele mai multe ori, acesta contribuind la o tergiversare a executării silite, 

care se încerca eliminată prin noua reglementare. 
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