
 
 

 

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC, 

 
 
 

Subsemnatul/Subscrisa _________________________________, cu domiciliul/sediul social în______________ 

_________________________________________,  CNP/CUI _______________ înregistrat la Registrul Comerțului 

sub nr._______________, tel/fax ______________, e-mail _______________________________, prin reprezentant 

__________________________________________,  în calitate de Creditor, formulez in temeiul art.690 

C.Pr.Civ.prezenta 

CERERE DE INTERVENTIE  

in cadrul procedurii executionale care face obiectul dosarului nr. ___ al SPEJ LEX FORTIS, prin care solicit 

punerea în executare silită a titlului executoriu _________________  împotriva debitorului ___________________ 

_______________________, identificat cu CNP/CUI _______________, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 

________________, în vederea indeplinirii in mod silit a obligatiei debitorului de a   ________________________ 

______________________, creanta fiind certa, lichida si exigibila, precum și pentru recuperarea cheltuielilor de 

executare ocazionate de prezenta procedura execuțională. 

În interesul si scopul executarii, mă oblig să depun stăruința și totodată să pun la dispoziție toate datele și 

informațiile ce le dețin. 

În acest sens, solicităm urmărirea silita a debitorului prin următoarele modalități de executare silită (urmărire 

silită directă, urmărire silită indirectă mobiliaraă imobiliară sau prin poprire): _______________________________ 

          Am luat la cunostință că urmărirea bunurilor mobile/imobile se face la indicatțile și pe răspunderea mea, 

trebuind să avansez eventualele cheltuieli, care vor fi puse ulterior în sarcina debitorului.  

          Am luat la cunostință că starea de insolvabilitate a debitorului ( acesta nu posedă bunuri sau venituri urmăribile 

ori valorificabile) nu este imputabilă executorului judecătoresc, astfel ca onorariile și taxele achitate nu se restituie 

plătitorului. 

          Solicit ca sumele care mi se cuvin să îmi fie virate în contul având IBAN __________________________ 

deschis pe numele meu la banca ___________________________________________ 

          De asemenea declar că sunt de acord cu stocarea și prelucrarea si stocarea datelor mele cu caracter personal, în 

conformitate cu dispozițiile G.D.P.R. 

         Anexez titlul executoriu în original și copie, dovada achitării taxei judiciare de timbru, dovada calității de 

reprezentant, precum și _____________________________________________________ 

 

Data                                 Semnătura 
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