
 

 

Ministerul Justitiei 

 

 

 

Ordin nr. 2561/2012 

 

din 30/07/2012 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10/08/2012 

 

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 

privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de 

executorii judecatoresti 

   

 

 

    Avand in vedere Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea 

onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti,  

 

    vazand dispozitiile art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, 

republicata,  

 

    in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:  

 

   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea 

onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, se 

modifica dupa cum urmeaza:  

 

   - Punctele 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:  



   

Nr. 
crt. 

Activitatea prestata Onorariile minimale Onorariile maximale 

"3. Executari indirecte 
(urmarirea mobiliara si 
imobiliara a creantelor) 
Poprire 

a) pentru creantele in valoare de pana la 
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se 
calculeaza dupa cum urmeaza:  
1. pentru creantele in valoare de pana la 
500 lei inclusiv, onorariul minim este de 
10% din suma reprezentand valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
2. pentru creantele in valoare de peste 
500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 50 lei plus un 
procent de 5% din suma care depaseste 
500 lei din valoarea creantei ce face 
obiectul executarii silite;  
3. pentru creantele in valoare de peste 
1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 75 lei plus un 
procent de 2% din suma care depaseste 
1.000 lei din valoarea creantei ce face 
obiectul executarii silite;  
 
b) pentru creantele in valoare de peste 
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 1.175 lei plus un 
procent de 2% din suma care depaseste 
50.000 lei din valoarea creantei ce face 
obiectul executarii silite;  
 
c) pentru creantele in valoare de peste 
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei 
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei 
plus un procent de 1% din suma care 
depaseste 80.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
d) pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, onorariul minim se 
calculeaza dupa cum urmeaza:  
 
1. pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, dar pana la 400.000 lei 
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei 
plus un procent de 1% din suma care 
depaseste 100.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite; 
 
2. pentru creantele in valoare de peste 
400.000 lei, onorariul minim este de 
5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% 
din suma care depaseste 400.000 lei din 
valoarea creantei ce face obiectul 
executarii silite. In cazul in care, la 
calculul onorariului maxim se foloseste 
un procent de pana la 0,5% inclusiv, 
pentru calculul onorariului minim datorat 
se aplica acelasi procent care a fost 
folosit si pentru calculul onorariului 
maxim. 

a) pentru creantele in valoare de pana la  
50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de  
10% din suma reprezentand valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) pentru creantele in valoare de peste 
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 5.000 lei plus un 
procent de pana la 3% din suma care 
depaseste 50.000 lei din valoarea creantei 
ce face obiectul executarii silite;  
 
c) pentru creantele in valoare de peste 
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 5.900 lei plus un 
procent de pana la 2% din suma care 
depaseste 80.000 lei din valoarea creantei 
ce face obiectul executarii silite;  
 
d) pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 
lei plus un procent de pana la 1% din suma 
care depaseste 100.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite. 



4. 

 

a) pentru creantele in valoare de pana la 
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se 
calculeaza dupa cum urmeaza:  
 
1. pentru creantele in valoare de pana la 
500 lei inclusiv, onorariul minim este de 
10% din suma reprezentand valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
2. pentru creantele in valoare de peste 
500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 50 lei plus un 
procent de 5% din suma care depaseste 
500 lei din valoarea creantei ce face 
obiectul executarii silite;  
 
3. pentru creantele in valoare de peste 
1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 75 lei plus un 
procent de 2% din suma care depaseste 
1.000 lei din valoarea creantei ce face 
obiectul executarii silite;  
 
b) pentru creantele in valoare de peste 
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, 
onorariul minim este de 1.175 lei plus un 
procent de 2% din suma care depaseste 
50.000 lei din valoarea creantei ce face  
obiectul executarii silite;  
 
c) pentru creantele in valoare de peste 
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei 
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei 
plus un procent de 1% din suma care 
depaseste 80.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
d) pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, onorariul minim se 
calculeaza dupa cum urmeaza:  
 
1. pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, dar pana la 400.000 lei 
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei 
plus un procent de 1% din suma care 
depaseste 100.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
2. pentru creantele in valoare de peste 
400.000 lei, onorariul minim este de 
5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% 
din suma care depaseste 400.000 lei din 
valoarea creantei ce face obiectul 
executarii silite. In cazul in care, la 
calculul onorariului maxim se foloseste 
un procent de pana la 0,5% inclusiv, 
pentru calculul onorariului minim datorat 
se aplica acelasi procent care a fost 
folosit si pentru calculul onorariului 
maxim. 

a) pentru creantele in valoare de pana la  
50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de  
10% din suma reprezentand valoarea  
creantei ce face obiectul executarii silite;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) pentru creantele in valoare de peste 
50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 5.000 lei plus un 
procent de pana la 3% din suma care 
depaseste 50.000 lei din valoarea creantei 
ce face obiectul executarii silite;  
 
c) pentru creantele in valoare de peste 
80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 5.900 lei plus un 
procent de pana la 2% din suma care 
depaseste 80.000 lei din valoarea creantei 
ce face obiectul executarii silite;  
 
d) pentru creantele in valoare de peste 
100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 
lei plus un procent de pana la 1% din suma 
care depaseste 100.000 lei din valoarea 
creantei ce face obiectul executarii silite." 

   
 Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  

 
 

   p.  

Ministrul justitiei, 
Ovidiu Putura, 
secretar de stat 

    Bucuresti, 30 iulie 2012.  
    Nr. 2.561/C.  


