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D I S P O Z I T I V U L

H O T Ă R Î R I I

în numele Legii

06 aprilie 2017                                                                               mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)

în componenţă:

preşedintele şedinţei, judecătorul      Malîi Ala

grefieri                                               Borcan Silvia, Schibin Vladislav

 

cu  participarea  reprezentantului  reclamantului,  Dolgan  Mihail  și  a
reprezentantului  pîrîtului,  Parsian  Elena

 

a examinat în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea de
chemare în judecată a societății pe acțiuni ,Moldovagaz” împotriva societății pe
acțiuni ”Termoelectrica” cu privire la încasarea datoriei în mărime de 1 253
992 118,77 lei pentru perioada martie 2015 – decembrie 2015, a penalității în
mărime de 156 742 744,88 lei și a cheltuielilor de judecată sub formă de taxă
de stat în mărime de 50 000,00 lei şi,

 



În conformitate cu prevederile art.236, art.art.238-243 Cod de Procedură
Civilă al R. Moldova instanţa de judecată,

 

h o t ă r ă ş t e :

 

Se admite parțial cererea de chemare în judecată a societății pe acțiuni
,Moldovagaz”  împotriva  societății  pe  acțiuni  ”Termoelectrica”  cu privire  la
încasarea datoriei în mărime de 1 253 992 118,77 lei pentru perioada martie
2015 – decembrie 2015, a penalității în mărime de 156 742 744,88 lei și a
cheltuielilor de judecată sub formă de taxă de stat în mărime de 50 000,00 lei.

Se încasează de la societatea pe acțiuni ”Termoelectrica”, cu sediul în
mun.Chișinău,  str.Tudor  Vladimirescu,6,  cod  fiscal  1003600026295,  în
beneficiul societății  pe acțiuni ,,Moldovagaz”, cu sediul mun. Chişinău, str.
Albișoaranr.38,  cod fiscal  1003600005148,  suma de 1 253 992 118 (  unu
miliard două sute cincizeci și trei milioane nouă sute nouăzeci și doi mii una
sută optsprezece) lei 77 bani, cu titlu de datorie pentru perioada martie 2015 –
decembrie 2015 și suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare de plată a taxei de stat, în total suma de 1 254 042 118 (unu miliard
două sute cincizeci și patru milioane patruzeci și doi mii una sută optsprezece)
lei 77 bani. În rest cerința încasării penalității se respinge.

Hotărârea este cu drept  de atac în ordine de apel  în  Curtea de Apel
Chişinâu în termen de 30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii,
prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana).

 

Preşedintele şedinţei,

              judecătorul                               /semnătura/                         Malîi Ala

      Copia corespunde originalului                                                    Malîi Ala




