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CĂTRE: 

Societate Profesională de Executori Judecătorești 

Dobra & Căliman 
București, sector 5 Bd. Libertății; 20-22, bl. 102; parter-mezanin; 

Tel: +40 311 004 286; fax: +40 311 004 287; mobil: +40 799 778 777; 

e-mail: office@executare.ro web: www.executare.ro;

Subsemnatul(a),_____________________________________________________________________, 

CNP: ____________________________________________, cu domiciliul în 

_______________________________________________________________________________________, 

e-mail: _____________________________________, telefon: _______________________________,

----------- 

Subscrisa, _________________________________________________________________________, 

CUI: ________________, J___________________, 

cu sediul în ________________________________________________________________________, 

reprezentată de _____________________________, în calitate de _________________________, 

e-mail: _____________________________________, telefon: _______________________________,

în temeiul art. 7 lit. b) din Legea 188/2000 privind executorii judecătorești, 

Dobra & Căliman 

Nr. înregistrare în registrul 

de notificări: 

Semnătură și ștampilă 

executor judecătoresc: 

mailto:office@executare.ro
www.executare.ro
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formulez prezenta 

CERERE DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII 

CĂTRE: 

1. ___________________________________________________________________________________,

CUI: ________________, J__________________,

cu sediul în ______________________________________________________________________,

2. ___________________________________________________________________________________,

CNP ________________________________,

cu domiciliul în ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________,

CNP ________________________________,

cu domiciliul în ___________________________________________________________________

Solicit ca notificarea să fie transmisă persoanei notificate prin: 

 agent procedural sau prin alt salariat al Societății Profesionale de Executori 

Judecătorești Dobra & Căliman;  

  intermediul Poștei Române. 

Conform dispozițiilor art. 154 alin. (6) Cod procedură civilă, vă solicit să îmi 

transmiteți dovada de comunicare a notificării: 

 pe suport electronic, la adresa de e-mail indicată în prezenta cerere; 
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 în original, sens în care, solicit să fiu contactat la adresa de e-mail anterior 

rubricată, pentru a stabili data și ora predării în original a dovezii de 

comunicare a notificării. 

Anexăm prezentei cereri: 

- Notificarea, împreună cu înscrisurile anexate, în trei exemplare:

Data:    Semnătura: 

DOVADĂ DE ÎNMÂNARE A  DOVEZII DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII: 

----------------------------------- 

Am primit notificarea înregistrată pe rolul Societății Profesionale de 

Executori Judecătorești Dobra & Căliman, și dovada comunicării acesteia.  

Data:  Nume, prenume și semnătură 
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