CONTRACT DE EXECUTARE SILITĂ
Nr._______ din data de ____________
Încheiat între:
1. BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC RĂDUŢĂ NICOLETA, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 18, bl.104, sc.1, et.2, ap.3,
Sector 5, cod fiscal 29531566, având cont deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Izvor – București,
cod IBAN
RO55RNCB0081125809480001, prin executor judecătoresc Nicoleta Răduţă, titular birou şi
2. Client ____________________________________________________________________ CNP/ CIF ______________________________
cu domiciliul/ sediul în ______________ Str. ____________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ/ sector__________
reprezentat de _____________________________________ identificat cu ____ seria ____ nr __________ eliberat de __________________
la data de ______________;
Părţile convin următoarele:
Art.1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă punerea în executare silită a următoarelor titluri executorii:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
în limitele cererii de executare şi a prevederilor legale aplicabile, împotriva debitorului _____________________________________________,
precum şi împotriva terţului poprit în cazul obţinerii unei eventuale hotărâri de validare a popririi înfiinţate în prezentul dosar.
1.2. Clientul împuterniceşte Biroul Executorului Judecătoresc Răduţă Nicoleta pentru promovarea căii de atac, în cazul respingerii cererii de
încuviinţare a executării silite, fără a institui însă o obligaţie în acest sens.
1.3. Clientul împuterniceşte Biroul Executorului Judecătoresc Răduţă Nicoleta pentru înscrierea creanţei reprezentată de debitul pentru care se
cere executarea silită şi a cheltuielilor de executare, la o eventuală distribuire a sumelor recuperate de la acelaşi debitor de către alţi executori
judecătoreşti, fără a institui însă o obligaţie în acest sens.
Art.2. Onorariul
2.1. Pentru executările având ca obiect recuperare creanţă onorariul se stabileşte de comun acord de părţi în conformitate cu art.37 din Legea
188/2000, modificat prin OUG 144/2007, în cuantum de 10% din valoarea creanţei pentru debitele în valoare de până la 50.000 lei, 5.000 lei
plus 3% din suma ce depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei pentru debitele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, 5.900 lei plus 2% din
valoarea creanţei ce depăşeşte 80.000 lei pentru debitele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei şi 6.300 lei plus 1% din valoarea creanţei ce
depăşeşte 100.000 lei pentru debitele ce depăşesc 100.000 lei (dar nu mai puţin decât onorariul minimal prevăzut de Ordinul Ministrului Justiţiei
nr. 2550/2006 de 60 lei în cazul urmăririi mobiliare sau popririi şi 150 lei în cazul urmăririi imobiliare pentru creanţe de până la 1.000 lei plus 2%
din valoarea creanţei ce depăşeşte 1.000 lei pentru creanţe a căror valoare depăşeşte această sumă);
2.2. Onorariul pentru ______________________________________ se stabileşte de comun acord de părţi la suma de ________________ lei,
acesta putând fi majorat în funcţie de complexitatea cauzei rezultată din situaţia constatată pe teren;
2.3. La onorariul executorului judecătoresc nu se aplică T.V.A.;
2.4. Părţile convin asupra unui avans la onorariu în sumă de _____________ lei, care va fi achitat de client până la data de ______________,
diferenţa până la onorariul total convenit urmând a fi încasată din primele sume obţinute de la debitor, prin orice modalitate, după depunerea
cererii de executare;
2.5. În cazul în care nu se poate realiza executarea silită din motive de insolvabilitate a debitorului, onorariul avansat de client nu se restituie,
însă acesta nu va fi obligat la achitarea vreunei diferenţe, decât dacă avansul convenit nu acoperă onorariul minimal prevăzut de lege;
2.6. Clientul îşi exprimă acordul privind achitarea integrală a onorariului executorului judecătoresc, în situaţia în care executarea silită încetează
prin renunţarea sau lipsa stăruinţei acestuia cu privire la executare;
2.7. Nerespectarea obligaţiilor privind achitarea onorariului, specificate mai sus dau dreptul executorului judecătoresc să treacă la executarea
silită împotriva clientului pe baza procesului-verbal întocmit în condiţiile art. 3717 alin.3 C.proc.civ. care constituie titlu executoriu.
Art.3. Cheltuieli
3.1. Cheltuielile aferente întocmirii actelor de executare, a comunicării şi publicităţii lor, precum şi a realizării oricăror activităţi care interesează
executarea silită se avansează de către client, separat de plata onorariului, fiind imputate pe parcursul desfăşurării executării debitorului,
înaintea debitului principal, dacă clientul nu solicită altfel.
3.2. Părţile pot conveni avansarea în parte a cheltuielilor de executare situaţie în care diferenţele vor fi încasate cu prioritate din sumele
eliberate sau distribuite în dosarul de executare sau, dacă nu vor fi asemenea sume, vor fi achitate de către client.
3.3. Sunt aplicabile la stabilirea cheltuielilor de executare limitele maxime prevăzute în Hotărârea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti
din România nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 164/2007.
3.4. Cheltuielile de executare nu sunt purtătoare de T.V.A.;
3.5. Dispoziţiile art. 2.7. sunt aplicabile şi cheltuielilor de executare.
3.6. Pentru primele demersuri în dosarul de executare se vor avansa de către client cheltuieli de executare în suma de ________________ lei.
Art.4. Obligaţiile părţilor
4.1. Biroul Executorului Judecătoresc Răduţă Nicoleta se obligă să execute în limitele cererii de executare şi în condiţiile legii şi a solvabilităţii
debitorului obligaţiile rezultate din titlurile executorii depuse spre executare, pentru realizarea cu celeritate a drepturilor rezultate din acestea.
4.2. Clientul se obligă să achite onorariul la termenele stabilite şi să suporte cheltuielile necesare derulării executării sub sancţiunea nerealizării
actelor sau activităţilor de executare respective, precum şi să depună diligenţe şi să insiste în derularea formelor de executare solicitate, sub
sancţiunea perimării sau prescripţiei dreptului de a cere executarea.
Art.5. Clauze speciale
5.1. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.
5.2. Părţile convin ca prezentului contract să i se aplice dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, Legii nr.188/2000, Regulamentului de aplicare a
Legii 188/2000, Statutului profesiei de executor judecătoresc şi art. 1270 şi urm. Cod civil.
5.3. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează executorului judecătoresc şi îşi exprimă acordul ca demersurile
făcute de acesta să fie în limita solicitărilor făcute.
5.4. Semnând prezentul contract de executare silită, creditorul se obligă să nu primească sume de bani direct de la debitor şi nici să încheie
înţelegeri cu acesta decât sub supravegherea organului de executare, sub sancţiunea încetării executării şi obligarea sa la plata integrală a
onorariului şi cheltuielilor de executare efectuate până la data încetării executării.
5.5. Modificarea contractului se face numai prin act adiţional încheiat între părţi.
5.6. Toate litigiile privitoare la naşterea, interpretarea, modificarea sau stingerea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă
părţile nu ajung la un acord de voinţă, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.6. Alte clauze
__________________________________________________________________________________________________________________
Art.7. Locul şi data încheierii
Încheiat la sediul biroului executorului judecătoresc/prin corespondenţă în două exemplare, fiecare dintre părţi atestând că se află în posesia
unui exemplar.

EXECUTOR JUDECĂTORESC,
RĂDUŢĂ NICOLETA

CLIENT,

