
Judecătoria  Buiucani                                                                   dosarul nr.
2ac-35/17                                                      

Judecător V. Hadîrcă

DECIZIE

(suplimentară)

 

05 decembrie 2017                                                                                mun.
Chişinău

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău

având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                      Angela Bostan

Judecătorii                                                         Veronica Negru și Anatol
Pahopol

Grefier                    Andriana Seu

examinând în şedinţa publică, în ordine de apel, pricina civilă la cererea
de  chemare  în  judecată  înaintată  de  S.R.L.„Grainline  Prim”  către
S.R.L.„Financial Investment Grup”, intervenient accesoriu S.A.„Combinatul de
produse Cerealiere din Chișinău”, privind încasarea sumei și a cheltuielilor de
judecată, la cererea S.R.L.„Financial Investment Grup” privind emiterea unei
hotărîri suplimentare,-.

 

CONSTATĂ

 

La 21.01.2016, S.R.L. „Grainline Prim” s-a adresat cu cerere de chemare
în  judecată  împotriva  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  intervenient
accesoriu  S.A.„Combinatul  de  Produse  Cerealiere  din  Chișinău”  privind
încasarea  sumei  și  a  cheltuielilor  de  judecată.

Pe parcursul judecării pricinii, prin decizia Curții de Apel Chișinău din
XXXXXXXXX s-au admis recursurile de declarate de S.R.L.„Grainline Prim” și



S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  s-au  casat  încheierile  Judecătoriei
Buiucani din 26.01.2016, 03.02.2016 și 09.02.2016 privind respingerea cererii
de aplicare a măsurilor de asigurare acțiunii, fiind emisă o nouă hotărîre sub
formă de încheiere prin  care cererile  de asigurare a  acțiunii  înaintate  de
S.R.L.„Grainline Prim” s-au admis parțial - s-a aplicat sechestru pe bunurile
imobile ce aparțin cu drept de proprietate S.R.L. „Financial Investment Grup”,
în limita valorii acțiunii de 1 347 101,60 lei. În rest cererile de asigurare a
acțiunii s-au respins.

Prin  hotărîrea  Judecătoriei  Buiucani  din  20.10.2016  a  fost  admisă
integral cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L.„Grainline Prim”:
s-a  încasat  de  la  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,în  beneficial
S.R.L.„Grainline Prim” suma de     1 347 101,60 lei cu titlu de datorie; suma de
387 983 lei cu titlu de dobîndă, 31 846,01 lei cu titlu de taxă de stat achitată la
depunerea cererii de chemare în judecată.

La data de 27.10.2016, cu respectarea termenului prevăzut la art. 362
CPC  al  RM,  SRL  „Financial  Investment  Grup”  a  depus  cererea  de  apel
împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd casarea acesteia cu examinarea
fondului și pronunțarea unei hotărîri noi prin care acțiunea reclamantului să
fie respinsă.

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 14.11.2017 a fost admisă cererea
de  apel  declarată  de  către  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  s-a  casat
integral hotărîrea Judecătoriei Buiucani din 20.10.2016, fiind emisă o hotărîre
nouă în pricină, prin care s-a respins ca nefondată cererea de chemare în
judecată înaintată de S.R.L.„Grainline Prim” către S.R.L.„Financial Investment
Grup”,  intervenient  accesoriu  S.A.„Combinatul  de  produse  Cerealiere  din
Chișinău” privind încasarea sumei.

La 27.11.2017 apelantul S.R.L. „Financial Investment Grup” a depus
cerere privind emiterea unei deciziei suplimentare.

În  motivarea  cererii  a  indicat  că,  în  cadrul  dezbaterilor  juridicare,
reprezentantul apelantei avocatul XXXXXXXXX, a solicitat admiterea apelului,
casarea hotărîrii instanței de fond cu emiterea unei noi hotărîri prin care să fie
respinsă acțiunea reclamantei  ca neîntemeiată.  Concomitent s-a solicitat  și
anularea măsurilor de asigurare aplicate pe dosarul în cauză prin decizia Curții
de Apel Chișinău din XXXXXXXXX, dosar nr. 2rc-132/16. Astfel, din considerent
că, pronunțîndu-se pe marginea cererii de apel, Curtea de Apel Chișinău nu s-a
pronunțat asupra cererii de anulare a măsurilor de asigurare aplicate, solicită
soluționarea problemei date prin decizia suplimentară.



În ședința de judecară reprezentantul S.R.L. „Financial Investment Grup”
a susținut cererea din motivele invocate.

Reprezentantul  intimatului  S.R.L.„Grainline  Prim”  a  solicitat
respingerea  cererii  privind  anularea  măsurii  de  asigurare  acțiunii.

Examinînd  materialele  pricinii  Colegiul  civil  consideră  că  cererea
privind  emiterea  deciziei  suplimentare  este  întemeiată.

Potrivit  art.  250 CPC al  RM, 1) Instanţa care a pronunţat hotărîrea
emite,  din  oficiu  sau  la  cererea  participanţilor  la  proces,  o  hotărîre
suplimentară dacă:  a) nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii în a cărei privinţă
participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii.

Conform art. 180 CPC al RM,   (1) Măsura anterioară de asigurare a
acţiunii poate fi anulată la cererea pîrîtului de către judecătorul sau instanţa
care a ordonat măsura de asigurare ori de judecătorul sau instanţa în a căror
procedură se află pricina. (3) În cazul respingerii acţiunii, măsurile anterioare
de asigurare a acţiunii se menţin pînă cînd hotărîrea judecătorească devine
definitivă.  În  cazul  admiterii  acţiunii,  măsurile  anterioare  de  asigurare  îşi
păstrează efectul pînă la executarea hotărîrii judecătoreşti.

Potrivit art. 254 CPC al RM,  (1) Rămîn definitive hotărîrile judecătoreşti
emise în primă instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii în apel.

La 21.01.2016, S.R.L. „Grainline Prim” s-a adresat cu cerere de chemare
în  judecată  împotriva  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  intervenient
accesoriu  S.A.„Combinatul  de  ProduseCerealiere  din  Chișinău”  privind
încasarea  sumei  și  a  cheltuielilor  de  judecată.

Pe parcursul judecării pricinii, prin decizia Curții de Apel Chișinău din
XXXXXXXXX s-au admis recursurile de declarate de S.R.L.„Grainline Prim” și
S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  s-au  casat  încheierile  Judecătoriei
Buiucani din 26.01.2016, 03.02.2016 și 09.02.2016, și pe cauza dată s-a emis o
nouă hotărîre sub formă de încheiere prin care cererile de asigurare a acțiunii
înaintate de S.R.L.„Grainline Prim” s-a admis parțial și s-a aplicat sechestru pe
bunurile  immobile  ce  aparțin  cu  drept  de  proprietate  S.R.L.  „Financial
Investment Grup”, în limita valorii acțiunii de 1 347 101,60 lei. În rest cererile
de asigurare a acțiunii s-au respins.(f.d. 158 Vol. I)

Prin  hotărîrea  Judecătoriei  Buiucani  din  20.10.2016  au  fost  admise
integral  cerințele  înaintate  prin  cererea  de  chemare  în  judecată  a
S.R.L.„Grainline Prim”; s-a încasat de la S.R.L. „Financial Investment Grup”,în



beneficial S.R.L.„Grainline Prim” suma de 1 347 101,60 lei cu titlu de datorie;
suma de 387 983 lei cu titlu de dobîndă, 31 846,01 lei cu titlu de taxă de stat
achitată la depunerea cererii de chemare în judecată.

Prin  decizia  Curții  de  Apel  Chișinău  din  14.11.2017  a  fost  admisă
cererea  de  apel  formulată  de  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”,  casată
hotărîrea instanței de fond cu emiterea unei noi hotărîri prin care acțiunea
reclamantului  S.R.L.„Grainline  Prim”  a  fost  respinsă  ca  nefondată,  fiind
încasată  din  contul  S.R.L.„Grainline  Prim”  în  beneficial  S.R.L.  „Financial
Investment Grup” suma cheltuielilor de judecată pentru achitarea taxei de stat
la depunerea cererii de apel.

Potrivit  deciziei  Colegiului  civil  al  Curţii  de  Apel  Chişinău  din
14.11.2017, soluționînd cauza instanța a omis să se expună referitor la măsuril
e  de  asigurare  acțiunii  aplicate  prin  decizia  Curții  de  Apel  Chișinău  din
XXXXXXXXX.

În condițiile expuse, ținînd cont de art. 180 CPC al RM, care prevede
dreptul instanței în a cărei gestiune se află dosarul de a anula măsura de
asigurare, precum și reieșind din considerentul că apelul formulat de S.R.L.
„Financial Investment Grup”  a fost admis iar hotărîrea instanței de fond a fost
casată  integral,  fiind  respinsă  ca  nefondată  acțiunea  reclamantului
S.R.L.„Grainline Prim”, Colegiul civil ajunge la concluzia privind necesitatea
anulării măsurii de asigurare a acțiunii aplicate în cadrul judecării pricinii prin
decizia Curții de Apel Chișinău din XXXXXXXXX, problema care urmează a fi
soluționată în conformitate cu art. 250 CPC al RM prin decizie suplimentară.

În baza art. 250, 180, 254, art.389-390 CPC al RM, Colegiul civil  al
Curţii de Apel Chişinău,-

DECIDE:

 

Admite  cererea  S.R.L.  „Financial  Investment  Grup”  privind  emiterea
deciziei suplimentare.

Dispune anularea măsurilor de asigurare a acțiunii aplicate prin decizia
Curții  de  Apel  Chișinău  din  XXXXXXXXX,  în  pricina  civilă  la  cererea  de
chemare în judecată înaintată de S.R.L.„Grainline Prim” către S.R.L.„Financial
Investment  Grup”,  intervenient  accesoriu  S.A.„Combinatul  de  produse
Cerealiere din Chișinău” privind încasarea sumei și a cheltuielilor de judecată,
și anume: se anulează sechestru pe bunurile imobile ce aparțin cu drept de



proprietate S.R.L. „Financial Investment Grup”, în limita valorii  acțiunii  de
1 347 101,60 lei (un million treisute patruzeci și șapte mii una sută unu lei 60
bani).

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă
de Justiţie în termen de 2 luni, prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                           Angela
Bostan

 

Judecătorii                                                                                             Veronica
Negru

 

                                                                                                                Ana to l
Pahopol

 


