CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL
ALBA IULIA
str.George Coşbuc, nr.12, ap.1-2, loc. Alba Iulia, jud. Alba, cod: 510102, telefon - fax: 0258/810834
e-mail: cejalba@yahoo.com; site:www.cejalbaiulia.ro; CUI:13848356

Către,
Camerele Executorilor Judecătoreşti
de pe lângă Curţile de Apel
-

în atenţia domnilor Preşedinţi ai Colegiilor Directoare,
respectiv membrilor Camerelor

Referitor la evenimentul despre care v-am înstiintat în prealabil, respectiv Conferinta de
executare silita, organizata de catre Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de
Apel Alba-Iulia, în zilele de 23-24 martie 2018, la Sibiu- Hotel Ramada, revenim cu urmatoarele
detalii organizatorice:
I.

Temele ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul Conferintei vor fi urmatoarele:

1. Consideratii cu privire la raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc;
2. Remediile neexecutării contractului cu privire specială la clauza penală;
3. Răspunderea personală cu privire la titlurile executorii care privesc PFA-urile. În ce situaţie
poate interveni?;
4. Procedura de executare silită a PFA-urilor pentru datoriile personale ale titularului;
5. Perimarea- când poate fi invocată? În termen de 15 zile de la efectuarea unui act de executare
sau oricând pe parcursul procedurii de executare silită? În condiţiile dispoziţiilor vechiului
cod de procedură civilă efectul perimării este estompat în cazul în care există instituită
poprire pe contul debitorului? Sau aceasta intervine doar în situaţia în care în termen de 6
luni de la instituirea popririi nu s-au indisponibilizat lichidităţi băneşti în contul poprit?
6. Contractele de ipotecă mobiliară- Condiţii de punere în executare ale unor astfel de titluri
executorii şi procedura de executare silită a acestora. Onorariul de executare silită stabilit
incumbă în sarcina debitorului sau a creditorului, având în vedere că această procedură
specială de executare silită nu necesită încuviinţarea prealabilă de către instanţa de
executare?;

7. Comunicarea actelor de procedură în statele membre ale Uniunii Europene, cât şi în statele
extracomunitare;
8. Contractele de împrumut încheiate în formă electronică. Condiţii de admisibilitate a cererilor
de executare întocmite în baza unor astfel de titluri executorii;
9. Discutii referitoare la Decizia nr. 9/2016 publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 400 din 26 mai 2016 conform careia “În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84
alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea
convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar
persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”. Efectele
acestei Decizii a ICCJ in contextul punerii in executare a titlurilor executorii cesionate de
către instituţiile de credit.
10. Modalitatea de recuperare de la debitor a onorariilor încasate de la creditor în scopul punerii
în executare a măsurilor asiguratorii dispuse de către instanţe(sechestru asigurator şi poprire
asiguratorie);
11. Onorariile de executare se stabilesc distinct şi cu privire la creanţele creditorilor
intervenienţi, dupa incuviintarea cererii de interventie formulata in cadrul dosarului
execuţional aflat în curs de soluţionare;
12. În condiţiile articolului 865 NCPC, încheierile de stabilire a cheltuielilor de executare
întocmite de către alţi executori judecătoreşti decât cel care instrumentează dosarul
execuţional în cadrul căruia se realizează procedura de distribuire şi depuse în vederea
participării la distribuire în condiţiile art.870 NCPC, se încadrează în categoria creanţelor
prevăzute de art.865 lit.a) NCPC (prioritare altor creanţe chirografare/garantate)?;
13. Procedura de punere în executare a hotărârilor de validare a popririi se realizează prin
întocmirea unui dosar de executare distinct sau în cadrul aceluiaşi dosar de executare?;
Stabilirea onorariului executorului judecătoresc raportat la creanţa stipulată în
dispozitivul hotărârii de validare;
14. Succesiunea termenelor de licitatie stabilite in cadrul procedurii de urmarire silita imobiliara,
respectiv pretul de la care urmeaza sa fie valorificat bunul supus vanzarii dupa cel de-al
treilea termen de licitatie publica;
15. Procedura de constatare a unei stări de fapt în conformitate cu reglementările art.364 NCPC.
Condiţii de întocmire a proceselor verbale de constatare. Se impune ca în prealabil
înregistrării cererii de constatare, solicitantul să facă dovada unei cauze aflate pe rolul
instanţei derulată între părţile ce fac obiectul constatării?
16. Gestionarea eficientă a veniturilor şi cheltuielilor Birourilor Executorilor Judecătoreşti:
a) Prezentarea de către dl.Lector Univ.Dr. Tamaş Szora Attila-expert contabil, a unor
informaţii de specialitate legate de acest aspect- cheltuieli deductibile, strategii de
management financiar-contabil, consultanţă fiscală, etc.;
b) Aplicarea cotei de TVA la vânzarea bunurilor mobile şi imobile(clădiri, terenuri) prin
licitaţie publică;
17. Discuţii libere.
II.

INVITATI CONFERINTA:

1. Prof.Univ.Dr. Liviu Pop;
2. Prof.Univ.Dr.Ioan Les;
3. Prof.Univ.Dr. Traian Cornel Briciu;

4. Prof.Univ.Dr.Marian Nicolae;
5. Inspector in cadrul Corpului de Control al Ministrului Justitiei- Octav Lucian Păun;
6. Executor Judecatoresc si Decan al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative Ovidius
din Constanta- Stoica Constantin-Adrian;
III.

PROGRAM/PACHET PARTICIPARE LA CONFERINTA

ZIUA I- 22.03.2018
Cazarea participantilor va avea loc incepand cu seara de 22.03.2018, la Hotel Ramada Sibiu;
ZIUA II- 23.03.2018:
1. Conferinta propriu-zisa se va desfasura in incinta Hotelului Ramada, in data de
23.03.2018, intre orele 10.00-17.30, cu mentiunea ca inregistrarea participantilor se va
efectua incepand cu ora 09.30. In cadrul programului de conferinta vor fi pauze de coffebreak si de servire a pranzului;
2. Incepand cu ora 20.00 va avea loc cina festiva, organizata de asemenea in incinta
Hotelului;
ZIUA III- 24.03.2014
1. Program in Muzeul Satului din Sibiu( acesta derulandu-se intr-un interval de aproximativ
3 ore), care va include si un pranz traditional(mix grill şi desert), plecarea catre acest
obiectiv turistic fiind stabilita la ora 12.30.
2. Seara în Club Liquid Sibiu, începand cu ora 23.00(opţional);

I.

Pretul pachetului participare Conferinta pentru perioada
22-24.03.2018 şi include doua nopti de cazare:

a) 1034 lei/ o persoană(executor judecatoresc) si include:







550 lei cazare pentru doua nopti, cu mic dejun inclus(22-24.03.2018)- 275
lei/noapte, echivalentul a 59 euro;
150 lei- taxa participare Conferinta;
114 lei- prânzul(84 lei) şi coffee break(30 lei) din ziua conferinţei;
120 lei- meniu cina festiva din data de 23.03.2018;
50 lei- open bar + candy bar- cină festivă;
50 lei- prânzul organizat la Muzeul Satului Astra Sibiu din 24.03.2018.

b) 1308 lei/ doua persoane(executor judecatoresc si insotitor):



604 lei cazare pentru doua nopti, cu mic dejun inclus(22-24.03.2018)- 302
lei/noapte, echivalentul a 65 euro;
150 lei- taxa participare Conferinta;






II.




114 lei- prânzul(84 lei) şi coffee break(30 lei) din ziua conferinţei- calculat pentru
participantul la conferinţă;
240 lei- cina festiva din data de 23.03.2018;
100 lei- open bar + candy bar;
100 lei- prânzul organizat la Muzeul Satului Astra Sibiu din 24.03.2018.
Preţul pachetului pentru participarea la Conferinţă aferentă perioadei
22-25.03.2018 – trei nopţi cazare şi care cuprinde în plus faţă de pachetele I şi
II de mai sus, o noapte de cazare cu mic dejun inclus(275 lei/single, respectiv
302/dublă), se cifrează la:

1309 lei pentru o persoana, respectiv
1610 lei pentru doua persoane.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va adresam rugamintea de a ne confirma
participarea dvs.la acest eveniment, completand tabelul anexat prezentei, pana cel tarziu la data
de 28.02.2018.
În vederea unei bune organizări, vă adresăm rugămintea ca până la data de 28.02.2018
să confirmaţi participarea dvs. la Conferinţă pe adresa de e-mail a CEJ Alba-Iulia:
cejalba@yahoo.com.
Totodată, vă rugăm ca până la aceeaşi dată(28.02.2018) să efectuaţi plăţile aferente
particpării la Conferinţă, după cum urmează:
I.

COSTURI HOTEL RAMADA:
a) Pentru pachetul de două nopţi:

- o persoană- suma 784 lei(cazare+coffee break+prânz+cina festivă/masa);
- două persoane- suma de 958 lei(cazare+coffe break + prânz doar pentru participantul
la conferinţă+cina festivă/masa)

-

b) Pentru pachetul de trei nopţi(o noapte în plus de cazare):
o persoană- 1059 lei
două persoane- 1260 lei.


Costurile de mai sus(punctul I) privind cazarea şi masa de la Hotel Ramada
Sibiu se vor achita în contul RO07 BACX 0000 0002 6464 5000 , deschis în lei la
Unicredit Bank, sucursala Sibiu sau în contul RO77 BACX 0000 0002 6464 5001
deschis în euro la Unicredit Bank, sucursala Sibiu/SWIFT: BACXROBU. Copia
după OP se va transmite prin fax la nr.: +40269235504- Hotel Ramada;

COSTURI CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL ALBA-IULIA

II.

a) Taxă Conferinţă- 150 lei;
b) Suma de 50 lei/persoană contravaloarea mesei organizată în Muzeul Satului Astra
în data de 24.03.2018;
c) Suma de 50 lei /persoană reprezentând open bar+candy bar- cina festivă;
*Total plăţi către CEJ Alba-Iulia: - o persoană- 250 lei
- două persoane- 350 lei


Costurile de mai sus(punctul II) se vor achita în contul CEJ Alba-Iulia:
RO63BRDE010SV01201760100- deschis la BRD GSG Alba-Iulia, iar dovada se
va transmite pe adresa de e-mail cejalba@yahoo.com;

*Vă adresăm rugămintea ca în eventualitatea participării la seara de club din data de
24.03.2018, să ne comunicaţi şi acest aspect, odată cu transmiterea confirmării dvs. la
Conferinţă.
Pentru orice alte nelămuriri/detalii suplimentare, ne puteţi contacta la următoarele
numere de telefon:
-

0722/602880- Preşedinte CEJ Alba-Iulia- dl. Teodor Baba;
0741/375306- Consilier juridic- Camelia Preda.

Cu deosebită consideraţie,
Colegiul Director prin
Preşedinte
Executor Judecătoresc
Teodor Baba

