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ANUNȚ 

privind organizarea concursului de schimbare a sediilor birourilor 

executorilor judecătorești dintr-o circumscripție în alta 

 

 

 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul 

Ministerului Justiției, organizează în data de 27.06.2019, concursul de schimbare a sediilor 

birourilor executorilor judecătorești dintr-o circumscripție în alta.  

Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 791 alin. (5) din Regulamentul de 

punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare ,”cererile de 

înscriere la concurs se depun, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii acestuia, la 

Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie candidatul are sediul biroului(…)”, 

respectiv până la data de 06.06.2019. 

Taxa de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor executorilor 

judecătorești dintr-o circumscripție în alta este de 3000 de lei și se va achita după cum 

urmează:  

- 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 600 de lei în contul Camerei 

unde urmează să se depună cererea de înscriere; 

- 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 2400 de lei se va achita în oricare 

dintre conturile U.N.E.J: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 - B.R.D. Șincai, RO98 

BREL 0002 0010 6873 0101 - Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea ”taxă schimbare 

sediu 2019”. 

În cererea de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor executorilor 

judecătorești dintr-o circumscripție în alta, candidații, executori judecătorești, vor menționa, în 

ordinea preferinței, circumscripțiile pentru care optează, având în vedere următoarele posturi 

vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 554/24.05.2019 : 

 

 

Nr. 

crt. 

Camera 

Executorilor 

Judecătorești 

Circumscripţia judecătoriei în care se 

află postul vacant 
Nr. posturi 

1.  BUCUREŞTI București 2 

2.  CLUJ 
Sighetu Marmației 1 

Târgu Lăpuș 1 

3.  TIMIȘOARA Timișoara 1 

TOTAL = 5 posturi vacante 
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