INVESTIREA CU FORMULĂ EXECUTORIE
Procedura de investire a hotărârilor judecătoreşti cu formulă executorie.
Potrivit art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătoreşti vor fi
investite cu formula executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula executorie are următorul
cuprins:
„Noi, Preşedintele României”
(Aici urmează cuprinsul hotărârii).
„Dăm împuternicire şi ordonăm organelor de executare sa pună în executare prezenta
hotărâre. Ordonăm agenŃilor forŃei publice sa acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar
procurorilor sa stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condiŃiile legii. Spre credinŃa, prezenta
(hotărâre) s-a semnat de... (Urmează semnătura preşedintelui şi a grefierului).
Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este investită cu formulă
executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii
provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula
executorie (art. 374 alin. 1 Cod procedură civilă).
Cine poate solicita investirea cu formulă executorie?
Conform alin. 2 al art. 269 din Codul de procedură civilă hotărârea investită se va
da numai părŃii care a câştigat sau reprezentantului ei.
Cererea de investire cu formulă executorie se va depune la registratura instanŃei. La
cerere se vor anexa: hotărârea a cărei investire se solicită, taxă judiciară de timbru în
valoare de 6 lei (2 lei legalizarea + 4 lei investirea, conform art.3 lit. l din Legea nr.146/1997,
cu modificările şi completările ulterioare) şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei
InstanŃa competentă
Investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti se face de prima instanŃă (art.
374 alin. 2 Cod procedură civilă).
SoluŃionarea cererii de învestire cu formulă executorie şi calea de atac în ipoteza
respingerii cererii
Încheierea prin care preşedintele instanŃei respinge cererea de investire cu formulă
executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanŃă a
titlului executoriu în cazurile prevăzute de lege poate fi atacată cu recurs de către creditor.
Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la pronunŃare, pentru creditorul prezent, şi de
la comunicare, pentru cel lipsa (art. 373^3 alin. 1 Cod procedură civilă).
Încheierea prin care preşedintele instanŃei admite cererea de investire cu formulă
executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă
nici unei cai de atac (art. 373^3 alin. 1^1 Cod procedură civilă).

LEGALIZAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI
Cererea de legalizare se depune la registratura instanŃei. La cererea tip de legalizare se
vor anexa:
- hotărârea a cărei legalizare se doreşte;
- taxa judiciară de timbru în valoare de: 2 lei pentru hotărâri (potrivit art. 3 lit. t din
Legea nr. 146/1997) şi 1 leu pentru legalizarea înscrisurilor (conform art. 3 lit. Ń din Legea nr.
146/1997);
- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.

