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Ordinea de preferinţă
















Potrivit art. 864 alin. 1 C. pr. civ
a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru
conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al
creditorilor, precum şi creanţele născute împotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia
îndeplinirii condiţiilor sau formalităţilor prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului
adjudecat şi înscrierea acestuia în registrul de publicitate;
b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu condiţia şi starea acestuia;
c) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor,
potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate
temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces,
acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor
cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) creanţele rezultând din obligaţia legală de întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de plată a altor
sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
e) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;
f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
g) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin fapte
ilicite;
h) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de
lucrări, precum şi din chirii sau arenzi;
i) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
j) alte creanţe.
În conformitate cu art. 864 alin. 2 C. pr. civ., dispoziţiile privind subrogaţia legală rămân aplicabile în
folosul celui care achită oricare dintre creanţele prevăzute la alin. (1).
Conform art. 864 alin. 3 C. pr. civ., în cazul creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu
prevede altfel, suma realizată se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia.

Declararea creanţelor statului







Conform art. 865 alin. 1 C. pr. civ., în termen de 15 zile de la
începerea executării silite, potrivit legii, orice creditor poate
cere statului sau unităţilor administrativ-teritoriale să declare
creanţele lor privilegiate. Această cerere va fi înscrisă în
registrele de publicitate numai dacă se depune dovada
notificării făcute organelor fiscale teritoriale.
Nerespectarea obligaţiei prevăzute mai sus are ca efect
pierderea preferinţei în raport cu creditorii care au solicitat
declaraţia.
Termenul de 30 de zile instituit de către legiuitor este un
termen de decădere,
Rangul de preferinţă a creanţei se pierde doar faţă de creditorul
solicitant şi nu faţă de ceilalţi creditori care nu au solicitat
declararea creanţelor statului.

Eliberarea sumei rezultate din
vânzarea bunurilor urmărite






Potrivit art. 863 C. pr. civ., dacă există un singur
creditor urmăritor, după reţinerea cheltuielilor de
executare, când este cazul, suma de bani realizată prin
urmărirea silită se eliberează acestuia până la
acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma
rămasă disponibilă se predă debitorului.
a) din suma obţinută sunt reţinute mai întâi
cheltuielile de executare.
b) eliberarea sumei creditorului până la
acoperirea integrală a drepturilor sale.
c) predarea sumei disponibile debitorului.

Distribuirea sumei rezultate din
vânzarea bunurilor urmărite











Etapele şi ordinea procedurii de distribuire :
prima etapă - o reprezintă fixarea termenului pentru
depunerea titlurilor de creanţă.
a doua etapă - o reprezintă depunerea titlurilor de creanţă.
a treia etapă - are loc doar în situaţia în care unul dintre
titlurile depuse de creditorii urmăritori conţine obligaţia
debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic,
a patra etapă - întocmirea un proiect de distribuire
a cincea etapă - afişarea proiectului de distribuire
a şasea etapă – încercarea de conciliere,
a şaptea etapă - plata sumei de bani rezultate din urmărirea
silită
ultima etapă - predarea titlurilor de creanţă, încetarea
urmăririi silite şi închiderea dosarului execuţional.

1. Fixarea termenului pentru
depunerea titlurilor de creanţă










art. 868 C. pr. civ. - în vederea distribuirii sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmăribile, după depunerea sau consemnarea sumei rezultate din
vânzare sau, după caz, de la data când adjudecarea imobilului urmărit a
devenit definitivă, executorul va fixa de urgenţă un termen de 10 zile
pentru depunerea titlurilor de creanţă.
stabilirea termenului pentru depunerea titlurilor de creanţă trebuie să se
facă de către executorul judecătoresc printr-un proces verbal
toate persoanele care au un drept real, sarcini sau drepturi de preferinţă care
grevează bunurile mobile sau imobile trebuie înştiinţate de către executorul
judecătoresc din oficiu despre fixarea termenului pentru depunerea titlurilor
de creanţă.
înştiinţarea acestora se poate face printr-o adresă
art. 868 alin. 4 C. pr. civ. - termenul pentru depunerea titlurilor de creanţă
se va afişa la sediul executorului judecătoresc şi la cel al instanţei de
executare cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru depunerea
titlurilor de creanţă. Afişarea va fi constatată printr-un proces-verbal care se
va depune la dosar.
după expirarea termenului de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanţă,
niciun creditor nu va mai putea lua parte la distribuirea sumei obţinute din
urmărire, acest termen fiind un termen de decădere.

2. Depunerea titlurilor de creanţă




art. 869 C. pr. civ - în termenul de 10 zile fixat, toţi creditorii
interesaţi vor trebui să depună la sediul biroului executorului
judecătoresc, titlurile de creanţă în original sau în copie
certificată, arătându-se în mod distinct capitalul, dobânzile şi
cheltuielile ce le sunt datorate, precum şi, dacă va fi cazul,
drepturile de preferinţă neînscrise în cartea funciară sau în alte
registre publice
Depunerea titlurilor după împlinirea termenului de 10 zile
stabilit de către executorul judecătoresc este considerată o
intervenţie tardivă, creanţele acestora urmând a fi alocate
asupra părţii din suma rămasă după îndestularea drepturilor
creditorilor urmăritori şi a celor care au intervenit în timp util.

3. Titlul care conţine obligaţia debitorului de
a plăti o sumă de bani în mod periodic.














art. 870 alin. 1 - Pentru a fi aplicabil acest text de lege sunt necesare îndeplinirea
următoarelor condiţii în mod cumulativ:
- existenţa unui titlu executoriu care să constate obligaţia debitorului de a plăti o sumă de bani
în mod periodic;
- depunerea titlului la executorul judecătoresc;
- bunurile rămase în patrimoniul debitorului sau veniturile sale, după efectuarea executării, să
nu asigure plata în viitor a ratelor datorate.
În situaţia în care părţile nu ajung la un acord în privinţa sumei cu care creditorul ce deţine o
creanţă periodică să participe la executarea silită, orice parte interesată poate, în termen de 15
zile de la încheierea procesului-verbal, dacă a fost prezentă, sau de la comunicarea acestuia de
către executor, dacă a lipsit, să solicite instanţei de executare în circumscripţia căreia se face
executarea să stabilească suma alocată creditorului în vederea participării la distribuire.
Dacă părţile nu se înţeleg, instanţa de executare va stabili, prin încheiere, suma cu care
creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin urmărire
Încheierea se dă cu citarea în termen scurt a părţilor şi este supusă numai apelului
Potrivit art. 870 alin. 3 C. pr. civ., în cazul în care niciuna din părţi nu sesizează instanţa de
executare în termenul arătat la alin. (1), executorul judecătoresc va solicita acesteia stabilirea
sumei alocate creditorului
Dacă debitorul a decedat şi se constată că, în raport cu numărul moştenitorilor, locul unde
aceştia se găsesc, modul în care s-a făcut împărţeala moştenirii sau cu alte asemenea
împrejurări, plata în rate a creanţelor este greu de realizat, instanţa poate, la cererea
creditorului, să procedeze potrivit alin. (1), stabilind suma ce se cuvine creditorului, precum
şi partea din aceasta pe care o va plăti fiecare moştenitor în parte (art. 870 alin. 4 C. pr. civ.)..

4. Întocmirea proiectului de
distribuire









art. 873 C. pr. civ - în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea
titlurilor de creanţă, executorul va întocmi proiectul de distribuire a sumelor,
potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 864-867, iar dacă printre creditorii
urmăritori şi intervenienţi se află şi creditori care au intervenit tardiv, creanţele
acestora vor fi alocate asupra părţii din suma rămasă după îndestularea drepturilor
creditorilor urmăritori şi a celor care au intervenit în timp util.
Creanţele cu termen şi cele condiţionale vor fi repartizate după rangul lor, ca şi cum
ar fi pure şi simple, cu menţiunea că ele vor fi plătite numai potrivit regulilor
prevăzute la art. 880 şi 881.
Creanţele care nu pot fi valorificate decât după executarea bunurilor unui codebitor
principal, vor fi trecute ca socotite sub condiţie suspensivă.
Titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie şi servitute, stinse prin adjudecare, vor
fi trecuţi în ordinea înscrierii cu valoarea acestor drepturi înscrise în cartea funciară,
iar dacă nu este înscrisă, cu valoarea determinată potrivit art. 836 alin. (2), care
poate fi contestată în condiţiile art. 874 alin. (2).
Creditorul unei rente pe viaţă sau altei creanţe periodice va fi trecut în ordinea
înscrierii în cartea funciară, cu o sumă ale cărei dobânzi anuale să fie suficiente
pentru a asigura plata ratelor rentei.

5. Afişarea (comunicarea) proiectului de
distribuire







Conform art 874 C. pr. civ., proiectul de distribuire va fi comunicat
debitorului şi creditorilor care şi-au depus titlurile de creanţă, potrivit
dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. Ei vor fi
citaţi cu menţiunea expresă că, sub sancţiunea decăderii, în termen de 5 zile
de la data comunicării, pot formula, în scris, obiecţiuni la proiectul de
distribuire. În lipsa obiecţiunilor în termenul arătat mai sus, proiectul de
distribuire devine definitiv.
Termenul de 5 zile stabilit de legiuitor pentru formularea obiecţiunilor la
proiectul de distribuire este un termen de decădere şi curge de la data
comunicării proiectului.
În cazul în care nu se formulează obiecţiuni sau acestea sunt formulate
tardiv, proiectul de distribuire devine definitiv
Potrivit art. 874 alin. 4 C. pr. civ., în cazul în care se formulează obiecţiuni
la proiectul de distribuire, executorul va convoca în scris debitorul şi toţi
creditorii în vederea unei eventuale concilieri, care va avea loc la sediul
executorului în termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei
contestaţii.

6. Concilierea părţilor









art. 875 alin. 1 C. pr. civ. - textul de lege vizează două situaţii privind
concilierea părţilor.
Astfel, prima situaţie se referă la cazul în care partea care a formulat
obiecţiuni nu şi le mai susţine. Prin urmare, atât debitorul, cât şi creditorii
urmăritori sau intervenienţi au posibilitatea ca după ce au formulat
obiecţiuni să declare în faţa executorului judecătoresc sau printr-un înscris
autentic că nu şi le mai susţin,
A doua situaţie vizează cazul în care părţile ajung la un acord în vederea
modului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită.
În ambele situaţii, executorul judecătoresc este obligat să încheie un
proces-verbal
Potrivit art. 875 alin. 2 C. pr. civ., dacă nu se ajunge la un acord, iar cei
care au formulat obiecţiuni stăruie în menţinerea lor, executorul va încheia
un proces-verbal în care va consemna obiecţiile celor prezenţi, semnat de el
şi de cei prezenţi
Cel nemulţumit de proiectul de distribuire poate introduce contestaţie în
termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prin care părţile nu
ajung la un acord în privinţa proiectului de distribuire a sumelor rezultate
din urmărirea silită nici după încercarea de conciliere. Contestaţia suspendă
de drept plata creanţei sau a părţii din creanţa contestată.

7. Plata sumei rezultate din
urmărirea silită








art. 878 – 886, arată în mod amănunţit condiţiile în care se face plata sumei
de bani rezultate din urmărirea silită,
plata sumei rezultate din urmărirea silită se dispune de către executorul
judecătoresc, prin încheiere
Încheierea poate fi dată numai după expirarea termenului de 10 zile fixat
pentru depunerea titlurilor de creanţă sau la data expirării termenului de
formulare a obiecţiunilor împotriva proiectului de distribuire.
Dacă s-au formulat obiecţiuni împotriva proiectului de distribuire, iar
încercarea de conciliere a eşuat şi s-a formulat contestaţie împotriva
procesului verbal prin care s-a consemnat eşecul încercării de conciliere,
atunci este suspendată de drept doar plata creanţei sau a părţii din creanţă
care este contestată, astfel că se va efectua plata sumelor pentru restul
creanţelor necontestate. Creanţele contestate urmează a fi consemnate
pentru a fi plătite ulterior.
Plăţile vor fi efectuate de către unitatea la care au fost depuse sau
consemnate sumele rezultate din urmărire, pe baza unei dispoziţii de plată

8. Predarea titlurilor de creanţă şi
închiderea procedurii







art. 884 C. pr. civ. - titlurile creanţelor plătite integral vor fi
eliberate creditorilor, cu menţiunea stingerii totale a datoriei.
Titlurile creanţelor plătite parţial, vor fi eliberate creditorilor
cu menţiunea părţii plătite.
Predarea titlurilor de creanţă se va face de către executorul
judecătoresc prin încheierea unui proces verbal
art. 885 C. pr. civ. - după predarea titlurilor, executorul, prin
încheiere, dată fără citarea părţilor, constată încetarea urmăririi
silite şi dispune închiderea dosarului.
art. 886 C. pr. civ. - sumele consemnate şi neridicate în
termen de 5 ani de la data comunicării încheierii prin care s-a
aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul local.

