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Rezumat: Hotărârea judecătorească în discuție privește efectivitatea 

solicitării creditorului adresată executorului judecătoresc care derulează 

executarea silită, de a nu adjudeca bunul imobil grevat de ipotecă și care 

este supus urmăririi silite ca urmare a neexecutării obligației de plată 

derivând dintr-un contract de credit, sub un prag minim stabilit de către 

creditor, cu ocazia vânzării la licitație publică a imobilului valorificat pe 

calea executării silite. 

 Cuvinte cheie: bun imobil, contract de credit, drept de ipotecă, 

executare silită, suma minimă 

 

Title: Public Auction. The Right of the Creditor to Establish a Minimal 

Price of the Adjudication. Rights of Which the Creditor Can Dispose  

Abstract: The court ruling brought into discussion views the the effectiveness 

of the creditor's demand adressed to the bailiff who undergoes a forced civil 

execution, that the latter does not decrease the price of the immobile that 

serves as a mortgage deriving from a credit contract, under a certain sum, 

established by the creditor, when selling the good at a public auction. 

Keywords: credit contract, forced civil execution, immobile, minimum sum, 

mortgage. 

 

(Judecătoria Timișoara Secția I Civilă, Sentința civilă nr. 9966 din 15 iulie 

2014, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 251 din 29 septembrie 2015)  

 

 Deși pronunțată sub imperiul vechiului Cod de procedura civilă 

(CPC), problematica dedusă judecății pe calea demersului jurisdicțional ce 

are a fi expus în cele ce succed, își păstrează actualitatea și în lumina 

reglementării curente, deoarece optica legiuitorului în concepția noului Cod 
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de procedură civilă (NCPC) a rămas neschimbată într-o proporție 

considerabilă în materia executării silite. 

În concret, prin încheiere civilă a fost încuviințată executarea silită a 

unor contracte de credit însoțite de acte adiționale, încheiate între B. T. SA 

(banca-creditoare și intimată în cadrul contestației la executare) respectiv 

S.T. şi S.V. (persoanele fizice-debitori și intimați în cadrul contestației la 

executare). 

Prin raportul de evaluare a proprietăților imobiliare tip apartament, 

efectuat de ing. B. N., a fost stabilită ca valoare de piață a imobilului situat 

administrativ în localitatea B., suma de 43 900 euro. 

Prin publicația de vânzare imobiliară din data de 23.04.2013 biroul 

executorului judecătoresc a adus la cunoștința generală faptul că în data de 

27.05.2013, orele 9 00, va avea loc la sediul său vânzarea la licitație publică 

a imobilului menționat mai sus, cu preț de începere a licitației la suma de 32 

935 euro, reprezentând 75% din prețul de evaluare al imobilului. 

Anterior acestui moment au mai fost organizate vânzări la licitație 

publică asupra aceluiași imobil, la datele de 22.04.2013, 15.03.2013, ocazii 

cu care nu s-a prezentat nicio persoană în vederea adjudecării imobilului. 

Prin adresa nr.7064 din data de 24.05.2013, creditoarea-intimată a 

transmis executorului judecătoresc o notificare prin care i s-a pus în vedere 

să nu declare adjudecat imobilul situat administrativ în localitatea B., la un 

preț mai mic decât cel de începere a licitației, mai exact, 32 925 euro. 

La data stabilită pentru licitație, s-au prezentat contestatoarea I.T.C. 

și numitul D. D. V..  

Cei doi licitatori au consemnat anterior suma de 19 150 de lei, 

fiecare, cu titlu de cauțiune, reprezentând 10% din prețul de evaluare al 

imobilului care face obiectul licitației. 

Licitația a început de la prețul de 32 925 euro, la prima strigare 

prețul nu a fost oferit de niciun licitator. La a doua strigare numitul D. D. V. 

a oferit suma de 11 000 de euro. La a treia strigare, contestatoarea I. T. C. a 

oferit suma de 15 500 de euro. La a patra strigare nu au mai fost făcute 

oferte de cumpărare. 

Având în vedere adresa nr.7064 din data de 24.05.2013 transmisă de 

către creditoarea ipotecară, executorul judecătoresc, constatând că nu s-a 

oferit prețul minim acceptat de  aceasta a procedat la închiderea licitației 

fără a declara adjudecatar pe contestatoarea I.T.C., urmând a relua 

procedura de licitație la data de 28.06.2013, ora 9 00. 

La datele de 28.06.2013, respectiv 23.08.2013 imobilul nu a fost 

adjudecat ca urmare a neprezentării niciunei persoane la licitație. 
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Prin publicația de vânzare din data de 03.09.2013 executorul 

judecătoresc a adus la cunoștința generală faptul că în data de 04.10.2013, 

orele 9 00, va avea loc la sediul biroului său vânzarea la licitație publică a 

imobilului menționat mai sus, cu preț de începere a licitației la suma de 32 

935 euro, reprezentând 75% din prețul de evaluare al imobilului. 

La data și ora de mai sus, s-a prezentat intimatul P. V., care la prima 

strigare a oferit prețul de 32 925 euro, pe cale de consecință acesta fiind 

desemnat adjudecatar al imobilului, prin procesul verbal de licitație 

imobiliară din data de 04.10.2013. 

Principala critică adusă de contestatoare privește greșita îndeplinire a 

atribuțiilor executorului judecătoresc, prin faptul că a dat curs solicitării 

creditoarei ipotecare de a nu declara adjudecat imobilul la un preț inferior 

celui de 32 925 euro. În viziunea acesteia, executorul judecătoresc ar fi 

trebuit să treacă peste această solicitare și să facă aplicarea dispozițiilor 

art.509-511 CPC.  

În esență, contestatoarea susține că au fost nesocotite dispozițiile 

art.510 CPC prin faptul că nu a fost declarată adjudecatar al imobilului, deși 

oferise prețul cel mai mare. 

În mod judicios, instanța a repudiat critica antemenționată ca nefiind 

fondată și reținând că licitația din data de 27.05.2013 s-a desfășurat conform 

exigențelor art.509 alin.5 CPC, a respins contestația la executare. 

Instanța a reținut faptul că prin adresa nr.7064 din data de 

24.05.2013 transmisă de creditoarea ipotecară executorului judecătoresc, 

într-adevăr, cea dintâi a stabilit o sumă minimă ca prag sub care să nu 

coboare prețul licitației, însă totodată adresa este anterioară datei stabilită ca 

fiind aceea a licitației. 

Argumentul primordial este acela că trebuie avut în vedere faptul că 

prin etapa procesului civil care este executarea silită, creditoarea ipotecară 

urmărește să își satisfacă o creanță rezultată ca urmare a neachitării de către 

debitori a unor contracte de credit, garantate, printre altele, și cu imobilul în 

discuție.  

Mai exact, creditoarea se vede nevoită să apeleze la forța de coerciție 

a Statului, prin intermediul mecanismului de punere în executare silită, 

pentru a-și satisface un drept de creanță, care prin neglijența sau reaua-

credință a debitorului nu este stins, acesta din urmă neexecutând de bună-

voie o obligație asumată contractual. 

Împrejurarea că în calitatea sa de creditor, banca a stabilit un plafon 

minim pentru vânzarea imobilului la licitație face ca exigența impusă de 

aceasta să prevaleze. 
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 În analiza acestui aspect se pornește de la interesele în cauză: 

creditorul are nu doar interesul, ci și dreptul ca în urma scoaterii la licitație 

publică a imobilului să obțină un preț cât mai ridicat, care să facă posibilă 

îndestularea sa cu contravaloarea creanței restante. De altfel, însăși rațiunea 

pentru care a fost instituită o garanție reală imobiliară este tocmai aceea de a 

maximiza posibilitatea recuperării unui eventual debit restant. 

Executorul judecătoresc era ținut la respectarea standardului impus 

de creditoare, câtă vremea acesta acționa la cererea acesteia, cu atât mai 

mult cu cât nu a nesocotit norme legale imperative, ci le-a circumstanțiat în 

funcție de drepturile și interesele legitime ale persoanelor implicate în 

executarea silită: dacă prețul minim impus de către creditoare nu ar fi 

obținut aceasta s-ar fi văzut confruntată cu situația de a rămâne cu o ipotecă 

grevată asupra bunului imobil și cu creanța nesatisfăcută, în schimb 

contestatoarea reclamă, în realitate, faptul că nu a achiziționat un bun la un 

preț cel puțin avantajos, mai exact la 35% din valoarea sa. 

Punând în balanță necesitatea înfrângerii unuia dintre cele două 

interese, se constată că creditoarea, câtă vreme dispune de posibilitatea de a-

i solicita executorului judecătoresc să suspende, să înceteze ori să restrângă 

executarea silită, cu atât mai mult deține dreptul de a dispune de prețul 

minim la care să se efectueze vânzarea la licitație.  

Or, câtă vreme data notificării este anterioară datei licitației,  nu se 

poate afirma că s-a periclitat siguranța circuitului civil, licitatorii nefiind 

expuși riscului de a fi declarați adjudecatari, ca mai apoi creditoarea 

ipotecară să răstoarne finalitatea licitației. 

În plus, la un termen ulterior al licitației imobilul a fost adjudecat la 

prețul de 32 925 euro de către intimatul P.V., ceea ce dovedește 

împrejurarea că creditoarea a reușit să obțină un preț egal cu 75% din 

valoarea de piață a imobilului ipotecat, aspect ce vine sa confirme 

raționamentul înainte expus. 

În această ordine de idei, față de eventualitatea obținerii sumei de 15 

500 de euro (35% din 43 900 euro), raportat la cea de 32 925 de euro (75% 

din 43 900 de euro), apare ca justificată solicitarea creditoarei de a menține 

un standard prin intermediul căruia bunul să fie valorificat la prețul său real, 

acesta fiind și motivul determinant pentru care creditul a fost însoțit de o 

garanție ipotecară asupra imobilului în cauză. 

Relativ la alegațiile contestatoarei făcute prin notele precizatoare ale 

contestației la executare cu privire la calitatea de persoană interpusă a 

intimatului P.V., instanța a înlăturat aceste susțineri deoarece aspectele 

evidențiate (retragerea numitei L. A. de la licitație, calitatea acesteia de 

soacră a numitei R.A. - directoarea B.T.-Sucursala B.) nu sunt de natură a 
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conduce automat la concluzia că banca creditoare a acționat prin adjudecatar 

ca persoană interpusă, cu atât mai mult cu cât banca însăși avea posibilitatea 

recunoscută de lege (art. 510 alin.2 CPC) de a adjudeca imobilul la un preț 

care să nu fie mai mic decât 75% din valoarea imobilului, și anume suma de 

32 925 euro, sumă cu care imobilul a și fost adjudecat. 

Din aceste considerente, instanța a conchis că executorul 

judecătoresc a procedat în mod corect la executarea mandatului cu care a 

fost învestit de către creditoarea ipotecară, sens în care a menținut ca legale 

și temeinice procesele verbale de licitație imobiliară din data de 27.05.2013 

- data la care contestatoarea nu a fost desemnată adjudecatar, respectiv 

04.10.2013 - data la care a fost adjudecat imobilul. 

 Ca o concluzie a celor ce preced, constatăm că în situația particulară 

a speței de față, s-a reliefat o ipoteză în care instanța a valorificat unul dintre 

principiile fundamentale ale procesului civil, găsind că nu doar faza in 

judicio a acestuia este guvernată de principiul disponibilității, ci și faza de 

executio, procesul civil în ansamblul său ocrotind preponderent interese 

private, printre care și acela al creditorului de a circumstanția anumite 

coordonate ale executării silite, desigur cu respectarea limitelor impuse prin 

forța dispozițiilor legale cu caracter imperativ. 




