
PROGRAMUL TĂU DE SĂNĂTATE FINANCIARĂ 

TRANSFORMATORUL DE GRIJI

Am primit o scrisoare
de executare silită 

Păstrează scrisoarea și plicul, pentru a putea vedea data primirii (pe ștampila poștală). 

GRIJA:

Introdu data la care ai primit scrisoarea

Introdu suma cerută de executor

Introdu numărul de dosar

Verifică dacă te încadrezi în termenul de 15 zile pentru contestație. 

Nu au trecut mai mult de 15 zile de la data primirii.

Au trecut mai mult de 15 zile de la data primirii.

Poți să faci contestație. Contactează un avocat specializat, care să verifice dacă ai temei pentru 
contestație. Solicită 1 oră de consiliere la el (Întreabă înainte cât costă).
 
Debitorul poate solicita supendarea executării. Pe perioada analizei, sunt suspendate plățile în contul 
datoriei. Dacă se admite contestația, atunci executarea silită poate fi întoarsă. Altfel, procesul de 
executare continuă în mod normal. În acest caz, urmează pașii de mai jos.

Nu mai poți face contestație. Există mai multe variante, în funcție de tipul de credit luat:

Dacă ai o singură datorie, poprirea pe salariu este pe 33% din venitul net, iar dacă ai mai multe datorii, 
pe 50% din venitul net.

Vorbește cu executorul ca să 
stabilești un plan de plăți diferit de cel 
care există sau vinde tu casa la un preț 
care să fie avantajos pentru tine.

Ține evidența plăților către executor.

Când ai terminat de plătit, solicită adresa de ridicare a popririi pe 
contul bancar.

Dacă nu poți contacta executorul, ia legătura direct 
cu instituția care te-a creditat, bancă sau IFN sau, în 
cazul în care creanța a fost vândută, cu recuperatorul 
de creanțe care a preluat datoria ta și te-a înștiințat prin 
scrisoare.

    Credit fără garanții (nevoi personale fără ipotecă, card de cumpărături, overdraft). Vei avea poprire 
pe salariu la angajator și pe conturile bancare.
    Credit imobiliar/ipotecar. Vei avea poprire pe salariu la angajator și pe conturile bancare, iar execu-
torul poate demara procesul de vânzare (la licitație publică) a casei sau terenului cu care ai garantat.
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