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H O T Ă R Î R E
În numele Legii

                                                   
30 ianuarie  2017                                                                    mun. Chişinău

 
Judecătoria  Chişinău (sediul Centru)
 
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul        -  Nadejda Mazur
Grefier                                                 - Adriana Iepure
Cu participarea
Avocaților:                                        - Dmitri Lunga, Marin Domente

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea
            BC ” Banca Socială” S.A. în proces de lichidare  către  S.R. L.” Vinăria Zîmbreni” în proces
de  insolvabilitate,  S.R.L.  ”NOX DDV”,  S.R.L.  ”Megavil  Grup”,  intervenienți  accesorii  Țurcanu
Coneliu, S.R.L. ”Financial Investment Group”  privind  declararea nulității actelor juridice,
                                                              A      c o n s t a t a t :
Argumentele participanților la proces:

1.      La data de 14 iunie 2016, reclamantul BC ” Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, s-a adresat în
instanță de judecată cu cererea nominalizată  (repartizată judecătorului Judecătoriei  Chişinău (sediul
Centru)- Mazur Nadejda la data de 15 iunie 2016, în mod aleatoriu conform art.6/1 alin.(1) al Legii Nr. 514
  din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească) către S.R. L.” Vinăria Zîmbreni” în proces de
insolvabilitate, S.R.L. ”NOX DDV”, S.R.L. ”Megavil Grup”, intervenienți accesorii Țurcanu Coneliu, S.R.L.
”Financial Investment Group”  solicitînd  declararea nulității absolute a contractului de împrumut f/n din
25.11.2014; a contractului de gaj f/n din 16.02.2015 și confirmarea de înregistrare a gajului nr. 241322 și
nr. 241327 din 16.02.2015, încheiate între SRL "Vinăria Zîmbreni” şi "Nox DDV” SRL; contractul de
cesiune  din  01.09.2015,  încheiat  între  SRL  "Vinăria  Zîmbreni"  şi  "Megavil  Grup”  SRL;  
confirmarea  de  înregistrare  a  gajului  nr.  254305  din  01.10.2015,  încheiată  între  SRL  "Vinăria
Zîmbreni"  şi  "Megavil  Grup"  SRL,  încasarea  în  mod  solidar  din  contul  pîrîţilor  a  taxei  de  stat
pentru depunerea prezentei acţiuni în sumă de 50 000 lei.

2.      În motivarea acțiunii a invocat că  SRL "Vinăria Zîmbreni” a beneficiat la BC "Banca Socială” S.A. de
următoarele credite: conform contractului de credit nr. 184/2013 din 27.06.2013, în sumă de 200 000,00
(două  sute  mii)  Euro,  cu  scadenţa  la  27.06.2017;  conform contractului  de  credit  nr.  196/2013  din
15.07.2013, în sumă de 1 144 462,00 (un milion una sută patruzeci şi patru mii patru sute şaizeci şi doi)
Euro, cu scadenţa la 15.07.2021; conform contractului de credit nr. 291/2013 din 04.10.2013, în sumă de
300 000,00 (trei sute mii) Euro, cu scadenţa la 04.10.2017; conform contractului de credit nr. 343/2013 din
03.12.2013,  în sumă de 6 270 000,00 (şase milioane două sute şaptezeci  mii)  MDL, cu scadenţa la
03.12.2021.

3.      În scopul asigurării rambursării creditelor între BC "Banca Socială" S.A şi SRL "Vinăria Zîmbreni" au fost
încheiate  mai  multe  contracte  de  gaj/ipotecă,  prin  care  s-a  instituit  dreptul  de  gaj  şi  ipotecă  al
reclamantului asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului SRL "Vinăria Zîmbreni".

4.      După ce SRL "Vinăria Zîmbreni" a admis întîrziere la achitarea plăţilor creditare, debitorul a înaintat la
Curtea de Apel Chişinău cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţa de sine
însuşi. Respectiv, prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 22.01.2016 a fost admisă cererea introductivă
privind  intentarea  procesului  de  insolvabilitate  faţă  de  SRL  "Vinăria  Zîmbreni",  s-a  constatat
insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate, cu desemnarea administratorului
insolvabilităţii, Ion Creţu. Conform acestei hotărîri, instanţa a stabilit pentru administratorul insolvabilităţii



termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv - data de
31.03.2016.

5.      La data de 09.03.2016 BC "Banca Socială" S.A. în proces de lichidare a înaintat instanţei de insolvabilitate
cerere de validare a creanţei în rangul garantat în suma totală de 1.094.618,96 Euro şi 6.798.063,00 lei.

6.      La 11.04.2016, reprezentantul BC "Banca Socială" SA în proces de lichidare a făcut cunoştinţa cu tabelul
definitiv al creanţelor SRL "Vinăria Zîmbreni” şi a aflat că: creanţa BC "Banca Socială" SA în proces de
lichidare  a  fost  admisă  integral  spre  validare  în  rangul  garantat  în  sumă  de  1.094.618,96  Euro  şi
6.798.063,00  lei;  administratorul  insolvabilităţii  a  admis  spre  validare  creanţa  creditorului  garantat
"Megavil Grup” SRL în suma de 40 693 152,21 lei, în baza contratului de împrumut din 25.11.201$,
ordinului de plată nr. 009 din 25.11.2014, Contractului de gaj din 16.02.2015, Contractului de cesiune a
creanţelor din 01.09.2015.

7.      Verificînd cererea de validare a creanţelor depusă de către "Megavil Grup" SRL, s-a stabilit că creanţa
"Megavil  Grup"  SRL către  SRL "Vinăria  Zîmbreni"  rezultă  din  contractul  de  cesiune  a  creanţei  din
01.09.2015, prin care compania "Nox DDV" SRL a cesionat "Megavil Grup" SRL creanţa împotriva SRL
"Vinăria  Zîmbreni",  apărută  în  temeiul  contractul  de  împrumut  din  25.11.2014.  Prin  contractul  de
împrumut "Nox DDV" SRL a acordat un împrumut SRL "Vinăria Zîmbreni" în suma de 1 659 949,40 USD,
cu scadenţa la 31.12.2015, echivalent în MDL - 25 000 000,00 lei. Ulterior, la 16.02.2015, între SRL
"Vinăria Zîmbreni" şi "Nox DDV" SRL a fost semnat un contract de gaj, neautentificat notarial, conform
căruia, SRL "Vinăria Zîmbreni", în scopul asigurării executării corespunzătoare a obligaţiilor sale faţă de
"Nox DDV" SRL conform contractului de împrumut din 25.11.2014, a constituit gajul în favoarea ultimei,
asupra bunului mobil, după cum urmează: utilaj pentru prelucrarea strugurilor de viţă de vie, fabricarea şi
păstrarea  vinului  şi  vin  materie  prima,  conform  avizelor  de  înregistrare  a  gajului  nr.  241322  din
16.02.2015, nr. 241327 din 16.02.2015. (Menţioneaza reclamantul, că utilajul indicat în avizul nr. 241332
din 16.02.2015 deja a fost gajat în favoarea BC "Banca Socială", conform contractului de gaj nr. 669 din
31.10.2013, confirmare de înregistrare a gajului nr. 210913 din 05.11.2013, Acordului Adiţional nr. 731
din 05.11.2013, confirmare de înregistrare a gajului nr. 212871 din 06.12.2013.)

8.       Concomitent cu dobîndirea dreptului la creanţa patrimonială faţa de SRL "Vinăria Zîmbreni" în baza
contractului de cesiune a creanţei din 01.09.2015, asupra "Megavil Grup” SRL au trecut toate drepturile
de gaj/ipotecă ce decurg din contractul de gaj din 16.02.2015. Iar la 01.10.2015, fără semnarea unui
contract de gaj, în favoarea "Megavil Grup" SRL de către SRL "Vinăria Zîmbreni" a fost constituit un gaj
suplimentar conform confirmării de înregistrare a gajului nr. 254305 din 01.10.2015.

9.      Consideră reclamantul că contractul de împrumut f/n din 25.11.2014, contractul de gaj f/n din 16.02.2015,
confirmarea de înregistrare a gajului nr. 241322 din 16.02.2015, nr. 241327 din 16.02.2015, contractul de
cesiune din 01.09.2015 şi confirmarea de înregistrare a gajului nr. 254305 din 01.10.2015 - sunt lovite de
nulitate absolută, reieşind din următoarele considerente.

10.  Conform schemei anexate privind mişcarea mijloacelor băneşti între firme SRL "Vinăria Zîmbreni" şi "Nox
DDV" SRL, însoţită de copiile corespunzătoare ale ordinelor de plată, se demonstrează că contractul de
împrumut încheiat între SRL "Vinăria Zîmbreni" şi "Nox DDV" SRL a fost încheiat fără scopul real de a
produce efecte juridice ale unui raport juridic de împrumut, iar mijloacele băneşti după ce au fost acordate
SRL "Vinăria Zîmbreni" au fost imediat transferaţi unicului asociat Corneliu Ţurcanu.

11.  În special, la orele 14.18 la data de 25.11.2014, fondatorul SRL "Vinăria Zîmbreni" cet. Ţurcanu Corneliu a
transferat 12 000 000,00 lei de pe contul de depozit nr. 238570320000034 pe alt cont al său de depozit nr.
237570320001525. Peste trei minute, la ora 14.21, Ţurcanu Corneliu transferă de pe contul de depozit nr.
237570320001525 pe contul curent propriu nr. 222570308068 suma totală de 16 000 000,00 lei. Ulterior,
la 14.32, cet. Ţurcanu Corneliu efectuează un transfer familial de pe contul curent nr. 222570308068 în
suma de 16 000 000,00 pe contul curent al soţiei - cet. Ţurcanu Liliana nr. 222570308763. Totodată,
cet.Ţurcanu Liliana, la 14.24 transferă de pe contul de depozit propriu nr. 237570301526 pe contul curent
nr. 222570308763, suma de 9 000 000,00 lei. Respectiv, la orele 14.32, pe contul curent al cet. Ţurcanu
Liliana nr. 222570308763 s-a acumulat suma de 25 000 000,00 lei. După ce, neîntîrziat la aceiaşi data de
25.11.2014,  cet.  Ţurcanu  Liliana  efectuează  un  transfer  bancar  înflima  de  25  000  000,00  lei  către
compania afiliată "Financial Investment Group" SRL (administratorul şi asociatul unic Ţurcanu Liliana),



cont nr. 222470308690, cu destinaţia plăţii- "majorarea capitalului statutar conform deciziei asociatului
unic din 24.11.2014".

12.   La rîndul său, "Financial Investment Group" SRL, imediat efectuează transfer bancar a sumei de 25 000
000,00 lei pe contul curent al "Nox DDV" SRL nr. 222470308672 cu destinaţia "plata pentru cambia trata
nr. 001 din 25.04.2014 trăgător SRL Servivet în baza contractului de vînzare-cumpărare a imobilelor". În
aceiaşi clipă (la ora 14.32), "Nox DDV" SRL transferă suma de 25 000 000,00 pe contul curent al SRL
"Vinăria  Zîmbreni"  nr.  22247004301,  indicînd  ca  destinaţia  "împrumut  conform  contractului  din
25.11.2014 şi cambie în asigurare nr. 003 din 25.11.2014". Ulterior, SRL "Vinăria Zîmbreni" în aceiaşi
minută  transferă  sumă  de  25  000  000,00  lei  iarăşi  pe  contul  curent  al  cet.  Ţurcanu  Corneliu  nr.
222570308068 cu destinaţia "plata pentu cambie în asigurare nr. 003 din 25.11.2014-".

13.    La  14.33 cet. Corneliu Ţurcanu efectuează transferul pe contul curent al soţiei Ţurcanu Liliana nr.
22257008763 în  suma de  9  000 000,00 lei  cu  destinaţia  "restituirea  împrumutului  acordat  conform
acordului din 25.11.2014, iar suma de 16 000 000,00 lei a transferat înapoi pe contul său de depozit nr.
237570320001525 şi mai de parte pe contul de depozit nr. 238570320000034. Operaţiunea analogică a
fost efectuată şi de cet. Ţurcanu Liliana, transferînd suma de 9 000 000,00 lei înapoi pe contul ei de
depozit nr. 237570301526.

14.   Respectiv, este uşor de urmărit faptul că suma de 25 000 000,00 lei a făcut o rotaţie de pe contul
asociaţilor firmei SRL "Vinăria Zîmbreni” cet. Ţurcanu Corneliu şi Ţurcanu Liliana prin conturile "Financial
Investment Group" SRL, "Nox DDV" SRL, SRL "Vinăria Zîmbreni" şi s-a întors pe contul cet. Ţurcanu
Corneliu şi Ţurcanu Liliana în interval de mai puţin de 2 ore la data de 25.11.2014, iar toate operaţiunile
au fost efectuate în aceleaşi timp şi loc, în cadrul aceleiaşi filiale a BC "Banca Socială" SA, astfel toţi
semnatarii  ordinelor  de  plată  au  acţionat  în  comun  şi  la  înţelegerea  prealabilă,  schema dacă  fiind
premeditată şi realizată simultan de persoanele implicate. În schemă au fost implicate pe lînga asociaţii
SRL "Vinăria Zîmbreni" cet. Ţurcanu Corneliu şi Ţurcanu Liliana firmele afiliate, afilierea fiind ori juridică
(compania "Financial  Investment Group" SRL administratorul  şi  asociatul  unic a căreia este Ţurcanu
Liliana ), sau faptică ("Nox DDV" SRL - deşi se indică o altă persoană ca administrator şi asociat,  afilierea
se confirmă prin acţiunile faptice şi participarea firmei în schema frauduloasă realizată).

15.  Drept urmare, prin prisma circumstanţelor indicate mai sus, concluzionează reclamantul că contractul de
împrumut din 25.11.2014, încheiat între "Nox DDV" SRL şi SRL "Vinăria Zîmbreni'’ este unul fictiv, avînd
ca scop nu acordarea unui  împrumut companiei  SRL "Vinăria  Zîmbreni",  dar  generarea unei  datorii
companiei SRL "Vinăria Zîmbreni” faţa de o persoană afiliată (în acest caz SRL "Nox DDV” şi ulterior
cesionarul creanţei SRL "Megavil Grup"). Generarea unui asemenea drept la creanţa faţa de SRL "Vinăria
Zîmbreni” în favoarea unei companii afiliate şi loiale debitorului SRL "Vinăria Zîmbreni" era necesară
pentru a  influenţa  decizii  primite  în  procesul  de  insolvabilitate  şi  a  primi  fără  justă  cauză în  urma
procesului de insolvabilitate unele bunuri ale debitorului SRL "Vinăria Zîmbreni" în cadrul satisfacerii
creanţelor creditorilor SRL "Vinăria Zîmbreni". în acelaşi timp, aceste acţiuni privind crearea unei creanţe
fictive faţa de debitorul SRL "Vinăria Zîmbreni" lezează esenţial drepturile altor creditori SRL "Vinăria
Zîmbreni", inclusiv BC "Banca Socială" S.A. în proces de lichidare, care sunt lezaţi în dreptul de a primi
satisfacerea  cuvenită  a  creanţelor  sale  în  cadrul  procesului  de  insolvabtitate  faţa  de  SRL  "Vinăria
Zîmbreni", de aici rezultă interesul legitim si clar al reclamantului de a declara nulitatea actelor juridice
fictive încheiate între SRL "Nox DDV” si SRL "Vinăria Zîmbreni''. precum si a tuturor actelor subsecvente.

16.  Actele subsecvente: contractul de gaj f/n din 16.02.2015, confirmarea de înregistrare a gajului nr. 241322
din 16.02.2015,  nr.  241327 din 16.02.2015,  contractul  de cesiune din 01.09.2015 şi  confirmarea de
înregistrare  a  gajului  nr.  254305  din  01.10.2015,  încheiate  între  SRL  "Nox  DDV"  şi  SRL  "Vinăria
Zîmbreni", precum şi contractul de cesiune a creanţei din 01.09.2015, semnat între "Megavil Grup" SRL şi
"Nox DDV" SRL - toate aceste acte sunt nule, deoarece sunt bazate pe un act juridic fictiv - contractul de
împrumut din 25.11.2014 , încheiat între "Nox DDV" SRL şi SRL "Vinăria Zîmbreni”,  au fost fondate pe o
cauza juridică falsă, ilicită şi inexistentă.

17.  Obiectul contractului de gaj încheiat între "Nox DDV" SRL şi SRL ''Vinăria Zîmbreni" la 16.02.2015, l-au
constituit inclusiv bunurile, care fac obiectul contractului de gaj, semnat între SRL "Vinăria Zîmbreni" şi
BC "Banca Socială” SA cu nr. 669 din 31.10.2013, fapt confirmat prin confirmarea de înregistrare a gajului



nr. 210913 din 05.11.2013, Acordul adiţional nr. 731 din 05.11.2013; confirmarea de înregistrare a gajului
nr. 212871 din 06.12.2013; anexele nr. 1-3 a listei utilajului de producerea vinului oferite în gaj ”Vinăria
Zîmbreni ” SRL conform contractului nr. 47-13C din 20.05.2013 (procurarea viitoare).

18.   În conformitate cu prevederile p.  9 din contractul  de gaj  nr.  669 din 31.10.2013,  confirmarea de
înregistrare a gajului nr. 210913 din 05.11.2013, Acordul Adiţional nr. 731 din 05.11.2013, confirmarea de
înregistrare a gajului nr. 212871 din 06.12.2013, încheiate între SRL "Vinăria Zîmbreni'' şi BC "Banca
Socială" SA, gajul ulterior a bunurilor se admite doar cu acordul scris al Băncii. Întrucît un astfel de acord
nu a fost, debitorul gajist a încălcat normele juridice imperative, ceea ce duce la nulitatea absolută a
contractelor de gaj, încheiate între SRL ”Vinaria Zîmbreni” și SRL ”Nox DDV”.

19.  În ședința de  judecată, reprezentantul reclamantului  a susținut actiunea pe motivele de fapt și de drept
invocate  și  a  solicitat  admiterea  integrală  a  cererii  de  chemare  în  judecată  așa  cum contractul  de
împrumut, încheiat între SRL ”Vinăria Zîmbreni” și SRL ”Nox DDV” la 25.11.2014 este unul fictiv, încheiat
fără scopul real de a produce efecte juridice. Ca asigurare a rambursării  sumei contractuale, au fost
gajate bunuri anterior gajate. Actele subsecvente au fost încheiate în baza unui contract de împrumut fals,
fapt ce duce la nulitatea lor.

20.   Reprezentantul  pîrîtului  S.R.  L.”  Vinăria  Zîmbreni”  în  proces  de  insolvabilitate-   administratorul
insolvabilității consideră actiunea neintemeiată așa cum nu au fost prezentate probe, ce ar atesta faptul
că una din părțile contractului d e împrumut nu a avut scopul de a încheia un asemenea act juridic.
Contractul de  împrumut a fost  executat de către împrumutător, banii au fost transferați de la un cont
bancar la altul, ceea ce dovedește faptul că contractul a fost executat în modul corespunzător. Referitor
la capătul de cerere privind gajarea unor bunuri mobile în favoarea SRL ”Megavil  Grup” de 2 ori,
consideră că nu este întemeiat, probat de reclamantă, așa cum aceste bunuri reprezintă bunuri generice
și reclamanta nu a demonstrat că anume bunurile gajate în favoarea SRL ”Megavil Grup” sunt cele care
urmau a fi gajate în favoarea sa. Consideră că Banca este în drept să solicite debitorului gajist executarea
obligațiilor asumate prin contractele de gaj, în caz contrar Banca este în drept să solicite restituirea
anticipată a creditului. SRL ”Megavil Grup” este un dobînditor de bună credință, deoarece a primit în gaj
bunuri care prin caracteristicele lor nu demonstrau că au fost anterior gajate în favoarea Băncii. Solicită
respingerea acțiunii ca nefondată.

21.  Reprezentantul pîrîtului S.R.L. ”NOX DDV”- în ședința de judecată nu s-a prezentat procedura de citare
legală fiind respectată pe deplin, drept dovadă fiind avizul poștal  care s-a întors cu inscripția oficiului
poștal ”nereclamat„(f.d.152-153).

22.   Reprezentantul pîrîtului S.R.L. ”Megavil Grup”-  nu a recunoscut cererea de chemare  și a solicitat
respingerea ei.A mentionat că atît contractul de împrumut din 25.11.2014, cît şi cel de cesiune din
01.09.2015 este perfect legal, care a manifestat voinţa părţilor contractante la acel moment şi care a fost
realizat şi  executat integral.  Astfel,  conform contractului de împrumut, SRL ”Nox DDV” şi-a asumat
obligaţia de a acorda SRL ’’Vinăria Zîmbreni” un împrumut în sumă de 1,659,949.40 dolari SUA, ceea ce
a şi fost realizat prin transferarea echivalentului în lei a sumei nominalizate la contul bancar al SRL
’’Vinăria  Zîmbreni”.  Ca  urmare,  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor  contractante  privind  acordarea
împrumutului  au  fost  executate  integral,  banii  fiind  transferaţi  prin  conturile  bancare  deţinute  de
împrumutat şi împrumutător la BC ’’Banca Socială” SA. În rezultat, este evident că părţile au încheiat
actul juridic cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a da naştere, modifica, sau stinge drepturi
şi obligaţii civile. Dreptul de proprietate asupra banilor a fost transmis real de la SRL ”Nox DDV” către
SRL ’’Vinăria Zîmbreni”, banii ieşind din conturile bancare ale primului şi fiind înscrise în conturile
bancare ale ultimului. Mai mult ca atît, ulterior sumele în cauză au fost transferate de către SRL ’’Vinăria
Zîmbreni” în contul achitării datoriilor sale faţă de Corneliu Ţurcanu, iar de pe conturile acestuia au fost
blocate de către bancă în baza contractelor de amanet şi transferate ulterior în contul garantării achitării
datoriilor SRL ” Vinăria Zîmbreni” faţă de BC ’’Banca Socială” SA. Banca nu a solicitat anularea acestor
acte juridice cu participarea SRL ’’Vinăria Zîmbreni” şi a lui Corneliu Ţurcanu, astfel recunoscînd tacit
legalitatea operaţiunilor în cauză.  Mentionează că este evident faptul că dreptul de proprietate asupra
mijloacelor băneşti acordate cu titlu de împrumut de către SRL ”Nox DDV” a fost real transmis SRL



’’Vinăria Zîmbreni”, iar aceasta a transmis banii în contul achitării datoriilor faţă de Corneliu Ţurcanu, în
final banii ajungînd în proprietatea BC ’’Banca Socială” SA. Ca urmare, este evidentă intenţia părţilor
contractante de a realiza contractul de împrumut din 25.11.2014, fapt ce s-a realizat prin transmiterea
dreptului  de proprietate asupra banilor  în  baza contractului  nominalizat.  Multitudinea de tranzacţii
încheiate între participanţii la circuitul civil, inclusiv cel bancar, în baza diferitor tranzacţii juridice, cu
temeiuri individuale de apariţie şi stingere a drepturilor şi obligaţiilor, nu poate servi ca temei de nulitate
a unei tranzacţii încheiate legal, care şi-a produs efectele juridice stabilite de părţi.

23.  Referitor la cerinţa de nulitate a contractelor pe pretinsul motiv de lipsă a cauzei contractului - cauză
fictivă,  invocă că  inexistenţa  cauzei  ţine  de scopul  imediat  al  actului  juridic.  Astfel,  în  contractele
sinalagmatice obligaţia unei părţi este lipsită de cauză atunci, cînd partea contractului nu poate primi
contraprestaţia la care este îndreptăţită. În contractele reale se poate vorbi de inexistenţa cauzei atunci,
cînd remiterea bunului nu a avut loc. La momentul încheierii contractului de cesiune a creanţei din 
septembrie 2015,  ce rezultă din contractual  de împrumut din 25.11.2014,  SRL ’’Megavil  Grup” s-a
comportat cu diligenţă şi bună credinţă, a verificat creanţa în cauză, care se confirma prin dispoziţii
bancare de plată, acceptate de altfel  de către BC ’’Banca socială” SA şi s-a achitat pentru creanţa
cesionată conform acordului  dintre  părţi.  Caracterul  de participant  de bună credinţă la  raporturile
obligaţionale în cauză nu a fost negat de nici un participant la proces şi se prezumă pînă la proba
contrarie. Ca urmare, cerinţele reclamantului privind nulitatea contractului de împrumut din 25.11.2014
şi a celui de cesiune de creanţă din 01.09.2015 sunt nefondate, lipsite de suport legal probatoriu şi
urmează a fi respinse.

24.  Referitor la cerinţa privind nulitatea contractului de gaj şi radierii înscrierii din registrul gajului pentru
utilajul de producere şi prelucrare a strugurilor şi vinului, menţionează că, Banca invocă ca motiv de
nulitate faptul, că la data de 31.10.2013 a încheiat cu SRL ’’Vinăria Zîmbreni” contractul de gaj nr.669,
prin care ultima şi-a exprimat acordul de a  gaja pe viitor bunuri mobile viitoare - utilaj tehnologic pentru
fabricarea vinului conform anexelor, care urmează a fi procurate de la SRL ’’Berhord”. Astfel, este cert că
la momentul încheierii contractului de gaj bunurile nu existau, iar reclamantul nu a prezentat nici o probă
că anume aceste bunuri au devenit ulterior reale, au trecut în proprietatea SRL ’’Vinăria Zîmbreni” şi  că
anume acestea ulterior ar fi fost gajate în folosul SRL ”Nox DDV” în contul împrumutului  acordat. Din
materialele dosarul de insolvabilitate, rezultă cu SRL ’’Berhord” şi SRL ’’Vinăria Zîmbreni” au avut mai
multe livrări de diferit utilaj, care diferă după descrierea sa tehnologică de cel indicat în anexele la
contractul de gaj nr.669 din 31.10.2013 Totodată, se constată că SRL ’’Vinăria Zîmbreni” are o datorie
faţă de SRL ’’Berhord” în sumă de 4,145,300.85 lei, inclusă în tabelul definitiv de creanţe, ce denotă
faptul că raporturile dintre părţi au avut un caracter mai larg, vizînd un spectru mult mai mare de utilaj
tehnologic, decît cel indicat în contractul de gaj din 31.10.2013.Deasemenea, nu este exclus faptul, că
livrarea  utilajului  preconizat  conform  contractului  de  gaj  din  31.10.2013  s-a  stopat  reieşind  din
circumstanţe precum problemele de logistică sau financiare a furnizorului sau de finanţare ulterioară a
proiectului din partea beneficiarului. Nu există probe că utilajul preconizat ar fi fost pus în gaj pe viitor.
Totodată, este cert că utilajul transmis în gaj SRL ’’Megavil Grup” a fost unul real existent şi diferit de
caracteristicele celui indicat în contractul de gaj din 31.10.2013. De altfel, după introducerea gajului în
registrul gajului, banca nu a formulat niciodată pretenţii faţă de SRL ”Megavil Grup”, nu a înaintat
careva acţiuni faţă de acesta, deşi registrul gajului este unul public. În contul instituirii garanţiilor pe
acelasi contract, în baza căruia era preconizată livrarea utilajului, reprezentantul debitorului a instituit
garanţii băneşti în suma de 572,231.00 Euro, ce depăşeşte cu mult suma de 9,798,906.00 lei, ce urma a fi
garantată prin contractul de gaj nr.669 din 31,10.2013, circumstanţe relatate de către intervenientul
accesoriu Corneliu Ţurcanu şi probate prin înscrisuri probatorii. Aceste circumstanţe se probează şi prin
faptul, că după încheierea contractului de gaj a bunurilor viitoare nr.669 din 31.10.2013, banca niciodată
nu s- a interesat de soarta bunurilor viitoare, dacă au fost fabricate sau nu, nu a solicitat raport despre
derularea contractului în această parte, iar în situaţia în care considera că bunurile au fost fabricate - nu
a solicitat încheierea unui contract de gaj pentru bunurile deja existente. În această ordine idei, este cert
faptul că banca avea suficiente garanţii, care acopereau suma conform contractului de gaj al bunurilor



viitoare din 31.10.2013 şi nu considera că bunurile în cauză s-au materializat şi  urmează a fi puse în gaj.
Pentru motivele invocate,  urmează a fi  respinsă şi  cerinţa BC ”Banca Socială” SA privind anularea
contractului de gaj şi a înregistrării în registrul gajului după SRL ”Nox DDV” şi SRL ”Megavil Grup”.

25.  Intervenientul accesoriu Țurcanu Coneliu nu a recunoscut cererea de chemare în judecată considerînd-o
nefondată  și  a  mentionat  că  prin  hotărîrea  Curții  de  Apel  Chișinău  pe  dosarul  nr.  2i-725/15  din
22.01.2016 s-a intentat procesul de insolvabilitate față de debitorul SRL”Vinăria Zîmbreni”. În cadrul
procedurii  de  insolvabilitate,   Banca  Socială  SA a  depus  cerere  de  admitere  a  creanței,  în  baza  
contractelor de credit, încheiate cu debitorul SRL ”Megavil Grup”, în baza contractului de împrumut și de
cesiune a creanței. precum și alți creditori.  De către administratorul insolvabilităţii au fost introduse în
tabelul  definitiv  al  creanţelor,  cu propunerea spre validare,  atît  creanţa băncii,  cît  şi  creanţa SRL
"Megavil Grup”. Creditorul BC ”Banca Socială” SA a depus contestaţie împotriva cererii de admitere a
creanţelor  SRL ”Megavil  Grup”,  pe  motiv  că  a  contestat  în  instanţa  de  drept  comun valabilitatea
contractelor de împrumut şi de cesiune a creanţei, în baza cărora a fost întemeiată cererea de validare a
creanţei. În susţinerea acţiunii, banca, deşi invocă caracterul fictiv al tranzacţiilor, recunoaşte că banii
real au fost transferaţi de la contul împrumutătorului SRL ”Nox DDV” la contul împrumutatului SRL
"Vinăria Zîmbreni”, iar de acolo au fost transferaţi la contul lui Corneliu Ţurcanu în contul achitării
împrumuturilor  acordate  în  calitate  de  asociat.  Astfel,  faptul  că  părţile  şi-au  executat  obligaţiunile
contractuale  privind  acordarea  împrumutului,  prin  transferarea  banilor  la  contul  bancar  al
împrumutatului, exclude caracterul fictiv al tranzacţiei. Faptul că banii ulterior au fost transferaţi la
contul lui Corneliu Ţurcanu, precum şi transferurile bancare între alte conturi, în baza altor tranzacţii şi
între alţi agenţi economici, nu poate servi ca temei de anulare a unei tranzacţii, or aceste operaţiuni
bancare privind transferurile băneşti sunt valabile, iar banca nici nu contestă celelalte tranzacţii în baza
cărora au fost transferate mijloacele băneşti. În orice caz, în cazul anulării contractului de împrumut din
25.11.2014, instanţa de judecată ar urma să aplice efectele nulităţii actului juridic conform art.219 Cod
civil şi să dispună restituirea a tot ce sa primit în baza actului juridic nul, adică a banilor transferaţi, fapt
ce nu poate fi  realizat fară anularea celorlalte tranzacţii.  Totodată, temeiuri de anulare a celorlalte
tranzacţii nu au fost invocate şi nici nu există. Cu atît mai mult, o mare parte din banii în cauză au fost
blocaţi de către Banca Socială SA, din contul lui Corneliu Ţurcanu, şi ulterior trecuţi în contul achitării
datoriei SRL ”Vinăria Zîmbreni” faţă de bancă pe contractele de credit. Părţile contractante nu doar că
şi-au manifestat intenţiile reale de a produce efecte juridice, dar şi le-au executat integral. Ca urmare,
este evidentă intenţia părţilor contractante de a produce efecte juridice, contractul de împrumut fiind
unul real şi legal. Iar multitudinea de tranzacţii, încheiate între participanţii la circuitul civil, inclusiv cel
bancar, în baza diferitor tranzacţii juridice cu temeiuri individuale de apariţie şi stingere a drepturilor şi
obligaţiilor, nu poate servi ca temei de nulitate a unei tranzacţii  încheiate legal şi care şi-a produs
efectele juridice stabilite de părţi. Ca urmare, cerinţa privind anularea contractului de împrumut din
25.11.2014 între SRL ”Nox DDV” şi SRL ”Vinăria Zîmbreni” este nefondată şi urmează a fi respinsă. Este
nefondată şi cerinţa băncii de a anula contractul de cesiune a creanţelor din 01.09.2015, încheiat între
SRL ”Nox DDV” şi SRL ”Megavil Grup”. Astfel,  SRL ”Nox DDV” a cesionat creanţa sa faţă de SRL
”Vinăria Zîmbreni”, care avea ca temei transferul banilor la contul bancar în baza dispoziţiei de plată .
Din moment ce banii au fost transferaţi, creanţa era una certă şi exigibilă şi, respectiv, putea fi cesionată
terţilor, iar contractul de cesiune a unei astfel de creanţe este legal şi valabil. Referitor la cerinţa privind
nulitatea contractului de gaj din 16.02.2015, încheiat între SRL ”Vinăria Zîmbreni” și SRL ”Nox DDV”,
prin care în contul garantării rambursării împrumutului conform contractului din 25.11.2014 au fost
gajate  vin  materie  primă  şi  utilaj  tehnologic  pentru  prelucrarea  strugurilor  şi  producerea  vinului,
menţionează că, Banca invocă ca motiv de nulitate faptul, că la data de 31.10.2013 a încheiat cu SRL
”Vinăria Zîmbreni” contractul de gaj nr.669, prin care ultima si-a exprimat acordul de a gaja pe viitor
bunuri mobile viitoare - utilaj tehnologic pentru fabricarea vinului conform anexelor, care urmează a fi
procurate de la SRL "Berhord”. Astfel, este cert faptul, că la momentul încheierii contractului de gaj,
bunurile nu existau şi urmau a fi gajate după apariţia (fabricarea, producerea) acestora, în baza unui
contract de gaj viitor. Însă asemenea contract de gaj, deja pentru bunuri reale existente nu a fost încheiat,
adică garanţiile în valoarea bunurilor viitoare nu au mai fost acordate. În această situaţie legea prevede



efectele juridice pentru părţi şi anume art.576 Cod civil, care invocă că: în   cazul în care debitorul a
redus garanţiile  convenite anterior  sau în genere nu le-a putut  prezenta,  creditorul  poate pretinde
executarea imediată a obligaţiei”.

26.  Astfel, în cazul în care nu a fost instituit un gaj asupra bunurilor reale existente, banca poate cere doar
executarea imediată a obligaţiei: au fost sau nu produse şi livrate, precum şi nu a înaintat careva cerinţe
referitor la gajarea acestora în cazul existenţei bunurilor în natură. Această situaţie se datorează faptului,
că  în  contul  instituirii  garanţiilor  faţă  de  bancă,  pentru  livrarea  preconizată  pe  viitor  a  utilajului,
reprezentantul debitorului - Corneliu Ţurcanu a instituit garanţii băneşti în baza contractelor de amanet
din 27.06.2013 şi din 15.07.2013 în suma de 772,231.00 Euro, sumă ce depăşeşte cu mult suma de
9,798,906.00 lei,  ce urma a fi  garantată prin contractul  de gaj  nr.669 din 31.10.2013. Referitor la
bunurile gajate în folosul lui SRL ”Nox DDV” în baza contractului de gaj din 16.02.2015 menționează că
ele diferă de bunurile viitoare, indicate în anexele contractului de gaj din 31.10.2015, fapt confirmat şi de
către producătorul acestora SRL ”Berhord” în suplimentul la contestaţia împotriva creanţei Banca Socială
SA, depusă în cadrul procesului de insolvabilitate nr.2ri-725/15 . Astfel, nu există temei legal pentru
anularea  contractului  de  gaj,  încheiat  între  SRL  "Vinăria  Zîmbreni”  și  SRL  ”Nox  DDV”  .Solicită
respingerea acțiunii.

27.   Reprezentantul  intervenientului  accesoriu  S.R.L.  ”Financial  Investment  Group”   -  avocatul  Marin
Domente  consideră acțiunea nefondată şi pasibilă de respins, deoarece modificările statutare în cadrul
statutului „Financial Investment Group” SRL, au fost efectuate numai după eliberarea de către „Banca
Socială” SA, a confirmărilor necesare.

28.   Ulterior,  SRL  „Financial  Investment  Group”  efectuează  „plata  pentru  cambia  trata  nr.  001  din
25.04.2014”  pentru  răscumpărarea  unei  cambii  cu  scadenţă  la  23.04.2016,  către  „Nox  DDV” SRL.
Deţinînd în  posesie  sumele  băneşti  achitate  pentru răscumpărarea cambiei  şi  luînd în  consideraţie
termenul de scadenţă îndepărtat, pentru a obţine beneficii din sumele deţinute, „Nox DDV” SRL, la rîndul
său a oferit sumele deţinute în calitate de împrumut. Prin cele menţionate, este lesne de concluzionat că
tranzacţiile efectuate pîna la şi inclusiv cu „Nox DDV” SRL şi-au realizat obliectul, mai mult decît atît,
acestea nu sunt şi nu au fost contestate.Actele juridice fictive şi cele simulate au menirea să creeze o
aparenţă  juridică  pentru  terţi  şi  implică:  o  neconcordanţă  intenţionată  între  voinţa  reală  şi  voinţa
declarată; această neconcordanţă are ca scop amăgirea terţilor.

29.  Mentionează că actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul juridic fictiv) este
lovit de nulitate absolută, deoarece în cazul acestui act lipseşte unul din elementele definitorii ale actului
juridic consfinţit în art. 195 a Codului Civil - intenţia de a da naştere, modifica, sau stinge drepturi şi
obligaţii civile. Manifestarea de voinţă în cazul actului juridic fictiv este falsă şi are ca scop inducerea în
eroare a altor persoane, creînd aparenţa existenţei actului juridic în realitate. Suplimentar, accentuează
asupra prevederilor  Hotărîrii  Plenului  Curuţii  Supreme de Justiţie  nr.l  din 07.07.2008 cu privire la
aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează nulitatea actului juridic civil şi
anume pct. 12 „Instanţele vor retine că actul juridic se va recunoaşte ca fictiv în temeiul art.221 Cod civil
numai în cazul în care ambele părţi nu au intenţia să-l execute. In cazul executării actului juridic doar de
către o parte, aceasta nu va putea invoca nulitatea actului juridic considerîndu-1 fictiv, dar va putea
solicita rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.” Prevederile Hotărîrii Plenului Curuţii
Supreme de Justiţie nr.l din 07.07:2008 cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei
ce reglementează nulitatea actului juridic civil şi anume pct. 7 „7. Nulitatea absolută poate fi invocată de
orice persoană care are un interes născut şi actual (art.217 alin.(l) Cod civil). Instanţa de judecată o
invocă din oficiu. Astfel, nulitatea absolută poate fi invocată de: părţile actului juridic (în contracte) sau
de autorii  acestuia (în  actele juridice unilaterale).  Întrucît,  de regulă,  actele juridice produc efecte
juridice numai între părţi, anume acestea au, în primul rind, interes să invoce nulitatea absolută;  avînzii
cauză a actului. Părţilor actului juridic sînt asimilaţi avînzii cauză ai acestora. Avînzii sunt persoanele
care au dobîndit drepturi de la una din părţile actului juridic. Aceste persoane reprezintă o categorie
intermediară, deoarece se aseamănă cu părţile, în sensul că efectele contractului se produc şi faţă de ele,



şi se aseamănă cu terţii, întrucît nu au participat la încheierea contractului. Din categoria avînzilor cauză
fac parte, de exemplu, moştenitorii legali, legatarii, persoanele juridice primitoare de patrimoniu în caz
de reorganizare prin dezmembrare (divizare sau separare) ş.a.; terţii. Există situaţii în care terţii pot avea
un interes recunoscut de lege de a invoca nulitatea absolută. Dacă nulitatea absolută este invocată de un
terţ, adică de o persoană care nu a fost parte a actului juridic, acesta va trebui să dovedească interesul
său în  nulitatea  actului;  acţionarii  unei  societăţi  pe  acţiuni,  care  vor  putea înainta  acţiune despre
constatarea nulităţii actului juridic încheiat de societate.”Prin consecinţă abordarea Reclamantei este
lipsită de orice suport legal probator şi este întemeiată exclusiv pe dorinţa băncii de a contesta creanţa
SRL ”Megavil Grup” în cadrul procesului de insolvabilitate al SRL ”Vinăria Zîmbreni”, pentru a-şi executa
drepturile cu rea~ credinţă în detrimentul altor creditori, Reclamanta neavînd care interes legal născut
în cadrul tranzacţiilor contestate.  De altfel, atît contractul de împrumut din 25.11.2014, cît şi cel de
cesiune din 01.09.2015 este perfect legal, care a manifestat voinţa părţilor contractante la acel moment
şi care a fost realizat şi executat integral.Conform contractului de împrumut, SRL ”Nox DDV” şi-a asumat
obligaţia de a acorda SRL ”Vinăria Zîmbreni” un împrumut în sumă de 1,659,949.40 dolari SUA, ceea ce
a şi fost realizat prin transferarea echivalentului în lei a sumei nominalizate la contul bancar al SRL
”Vinăria Zîmbreni”. Faptul transmiterii sumei de bani cu titlul de împrumut se confirmă prin prin Ordinul
de plată nr. 09 din 25.î 1.2014, Plătitor; „Nox DDV" SRL, beneficiar: „ Vinăria Zîmbreni” SRL, destinaţia
plăţii: „împrumut conform contractului din 25.11.2014”, Prestatorul Plătitor BC „ Banca Socială ” SA. Ca
urmare, drepturile şi obligaţiile părţilor contractante privind acordarea împrumutului au fost executate
integral, banii fiind transferaţi prin conturile bancare deţinute de împrumutat şi împrumutător la BC
’’Banca Socială ” SA. În rezultat, este evident că părţile au încheiat actul juridic cu intenţia de a produce
efecte juridice, adică de a da naştere, modifica, sau stinge drepturi şi obligaţii civile. Urmează de mai
menţionat, că dreptul de proprietate asupra banilor a fost transmis real de la SRL ”Nox DDV” către SRL
”Vinăria Zîmbreni”, banii ieşind din conturile bancare ale primului şi fiind înscrise în conturile bancare
ale ultimului.  Mai  mult  ca atît,  ulterior sumele în cauză au fost  transferate de către SRL ”Vinăria
Zîmbreni” în contul achitării datoriilor sale faţă de Comeliu Ţurcanu, iar de pe conturile acestuia au fost
blocate de către bancă în baza contractelor de amanet şi transferate ulterior în contul garantării achitării
datoriilor SRL ”Vinăria Zîmbreni” faţă de BC ’’Banca Socială” SA.

30.  A mai mentionat reprezentantul, că banca nu a solicitat anularea acestor acte juridice cu participarea
SRL ”Vinăria Zîmbreni” şi a lui Comeliu Ţurcanu, astfel recunoscînd tacit legalitatea operaţiunilor în
cauză. În circumstanţele relatate, este evident faptul că dreptul de proprietate asupra mijloacelor băneşti
acordate cu titlu de împrumut de către SRL ”Nox DDV” a fost real transmis SRL ’’Vinăria Zîmbreni”, iar
aceasta a transmis banii în contul achitării datoriilor faţă de Corneliu Ţurcanu, în final banii ajungînd în
proprietatea BC ’’Banca Socială” SA. Ca urmare, este evidenţă intenţia părţilor contractante de a realiza
contractul de împrumut din 25.11.2014, fapt ce s-a realizat prin transmiterea drepturlui de proprietate
asupra banilor în baza contractului nominalizat. Multitudinea de tranzacţii încheiate între participanţii la
circuitul civil, inclusiv cel bancar, în baza diferitor tranzacţii juridice, cu temeiuri individuale de apariţie
şi stingere a drepturilor şi obligaţiilor, nu poate servi ca temei de nulitate a unei tranzacţii încheiate legal,
care şi-a produs efectele juridice stabilite de părţi.  Totodată, la momentul încheierii  contractului de
cesiune a creanţei din 01.09.2015, ce rezultă din contractual de împrumut din 25.11.2014, SRL ’’Megavil
Grup” s-a comportat cu diligentă şi bună credinţă, a verificat creanţa în cauză, care se confirma prin
dispoziţii bancare de plată, acceptate de altfel de către BC ’’Banca Socială” SA şi s-a achitat pentru
creanţa  cesionată  conform  acordului  dintre  părţi.  Caracterul  de  participant  de  bună  credinţă  la
raporturile obligaţionale în cauză nu a fost negat de nici un participant la proces şi se prezumă pînă la
proba contrarie.  Ca urmare,  cerinţele  reclamantului  privind nulitatea contractului  de împrumut din
25.11.2014 şi a celui de cesiune de creanţă din 01.09.2015 sunt ne fondate, lipsite de suport Ierni
probatoriu şi urmează a fi respinse. Referitor la cerinţa privind nulitatea contractului de gaj şi radierii
înscrierii  din  registrul  gajului  pentru  utilajul  de  producere  şi  prelucrare  a  strugurilor  şi  vinului,
menţionăm următoarele. Banca invocă ca motiv de nulitate faptul, că la data de 31.10.2013 a încheiat cu
SRL ’’Vinăria Zîmbreni” contractul de gaj nr.669, prin care ultima şi-a exprimat acordul de gaja pe viitor
bunuri mobile viitoare - utilaj tehnologic pentru fabricarea vinului conform anexelor, care urmează a fi



procurate de la SRL ”Berhord”. Astfel, este cert că la momentul încheierii contractului de gaj bunurile nu
existau, iar reclamantul nu a prezentat nici o probă că anume aceste bunuri au devenit ulterior reale, au
trecut în proprietatea SRL ” Vinăria Zîmbreni” şi anume acestea ulterior ar fi fost gajate în folosul SRL
”Nox DDV” în contul împrumutului acordat. Din materialele dosarul de insolvabilitate, rezultă cu SRL
”Berhord”  şi  SRL ’’Vinăria  Zîmbreni”  au  avut  mai  multe  livrări  de  diferit  utilaj,  care  diferă  după
descrierea sa tehnologică de cel indicat în anexele ia contractul de gaj nr,669 din 31.10.2013. Totodată,
se constată că SRL ’’Vinăria Zîmbreni” are o datorie faţă de SRL ”Berhord” în sumă de 4,145,300.85 lei,
inclusă în tabelul definitiv de creanţe, ce denotă faptul că raporturile dintre părţi au avut un caracter mai
larg, vizînd un spectru mult mai mare de utilaj tehnologic decît cel indicat în contractul de gaj din
31.10.2013. De asemenea, nu este exclus faptul, că livrarea utilajului preconizat conform contractului de
gaj din 31.10.2013 s-a stopat reieşind din circumstanţe precum problemele de logistică sau financiare a
furnizorului sau de finanţare ulterioară a proiectului din partea beneficiarului. În orice caz, la momentul
de faţă, reieşind din materialul probant administrat, nu există probe că utilajul preconizat a fi pus în gaj
pe viitor, conform contractului de gaj din 31.10.2013, în componenţa, destinaţia şi conform specificaţiei
tehnice indicate în anexele la contractul de gaj, a fost fabricat şi transmis SRL ’’Vinăria Zîmbreni”.
Totodată, este cert că utilajul transmis în gaj SRL ”Megavil Grup” a fost unul real existent şi diferit de
caracteristicele celui indicat în contractul de gaj din 31.10.2013, fapt confirmat de asemenea şi prin Actul
nr. 45 din 20.11.2014, prin care la Cocluzii se invocă necesitatea semnării unui nou contract de gaj
asupra utilajului existent, contract care nu a fost semnat pînă la ziua de azi, fapt ce nu poate fi imputat
„Vinăria Zîmbreni” SRL. De altfel, după introducerea gajului în registrul gajului, banca nu a formulat
niciodată pretenţii faţă de SRL ”Megavil Grup”, nu a înaintat careva acţiuni faţă de aceasta, deşi registrul
gajului este unul public. Totodată, urmează de menţionat, că în contul instituirii garanţiilor pe acelaşi
contract, în baza căruia era preconizată livrarea utilajului, reprezentantul debitorului a instituit garanţii
băneşti în suma de 572,231.00 Euro, ce depăşeşte cu mult suma de 9,798,906.00 lei,  ce urma a fi
garantată prin contractul de gaj nr. 669 din 31.10.2013, circumstanţe relatate de către intervenientul
accesoriu  Corneliu  Ţurcanu  şi  probate  prin  înscrisuri  probatorii.  De  altfel,  aceste  circumstanţe  se
probează şi prin faptul, că după încheierea contractului de gaj a bunurilor viitoare nr. 669 din 31.10.2013,
banca nicodată nu s-a interesat de soarta bunurilor viitoare, dacă au fost fabricate sau nu, nu a solicitat
raport despre derularea contractului în această parte, iar în situaţia în care considera că bunurile au fost
fabricate - nu a solicitat încheierea unui contract de gaj pentru bunurile deja existente. În această ordine
idei, este cert faptul că banca avea suficiente garanţii, care acopereau suma conform contractului de gaj
al bunurilor viitoare din 31.10.2013 şi nu considera că bunurile în bauză sau materializat şi acestea
urmează a  fi  puse în  gaj.  Pentru  motivele  invocate,  urmează  a  fi  respinsă  şi  cerinţa  BC  ’’Banca
Socială”  SA privind anularea contractului  de gaj  şi  a  înregistrării  în  registrul  gajului  după SRL
”Nox DDV” şi SRL ’’Megavil Grup”.

             Aprecierea instanței:

31.  Audiind participanţii la proces, cercetînd materialele cauzei şi apreciind pretenţiile formulate din acţiune
în raport cu probele cauzei şi legislaţia ce guvernează speţa, instanţa de judecată consideră necesar de a
admite acțiunea BC ” Banca Socială” S.A. în proces de lichidare  din următoarele considerente:

32.   Potrivit prevederilor art. 5 CPC orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă
judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile
şi interesele legitime.

33.  În ședința de judecată  s-a constatat   că   SRL "Vinăria Zîmbreni” a încheiat cu  BC "Banca Socială” S.A.
contractele de credit: nr. 184/2013 din 27.06.2013, în sumă de 200 000,00 (două sute mii) Euro, cu
scadenţa la 27.06.2017; nr. 196/2013 din 15.07.2013, în sumă de 1 144 462,00 (un milion una sută
patruzeci şi patru mii patru sute şaizeci şi doi) Euro, cu scadenţa la 15.07.2021;  nr. 291/2013 din
04.10.2013, în sumă de 300 000,00 (trei sute mii) Euro, cu scadenţa la 04.10.2017 și nr. 343/2013 din
03.12.2013, în sumă de 6 270 000,00 (şase milioane două sute şaptezeci mii) MDL, cu scadenţa la



03.12.2021 (f.d.14-36). Conform contractelor încheiate  BC ”Banca Socială” a eliberat iar SRL "Vinăria
Zîmbreni” a primit sumele indicate în contracte.

34.  În scopul asigurării rambursării creditelor, între BC "Banca Socială" S.A şi SRL "Vinăria Zîmbreni" au fost
încheiate  mai  multe  contracte  de  gaj/ipotecă,  prin  care  s-a  instituit  dreptul  de  gaj  şi  ipotecă  al
reclamantului asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului SRL "Vinăria Zîmbreni", fiind înregistrate
conform legislației în vigoare (f.d.37-76).

35.  După ce SRL "Vinăria Zîmbreni" a admis întîrziere la achitarea plăţilor creditare, debitorul a înaintat la
Curtea de Apel Chişinău cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţa de sine
însuşi. Respectiv, prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 22.01.2016 a fost admisă cererea introductivă
privind  intentarea  procesului  de  insolvabilitate  faţă  de  SRL  "Vinăria  Zîmbreni",  s-a  constatat
insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate, cu desemnarea administratorului
insolvabilităţii, Ion Creţu (f.d.77-78).

36.   Conform acestei hotărîri,  instanţa a stabilit  pentru administratorul insolvabilităţii  termenul limită de
verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului definitiv - data de 31.03.2016.

37.  La data de 09.03.2016 BC "Banca Socială" S.A. în proces de lichidare a înaintat instanţei de insolvabilitate
cerere de validare a creanţei în rangul garantat în suma totală de 1.094.618,96 Euro şi 6.798.063,00 lei.

38.  La 11.04.2016, reprezentantul BC "Banca Socială" SA în proces de lichidare a făcut cunoştinţa cu tabelul
definitiv al creanţelor SRL "Vinăria Zîmbreni” şi a aflat că: creanţa BC "Banca Socială" SA în proces de
lichidare  a  fost  admisă  integral  spre  validare  în  rangul  garantat  în  sumă  de  1.094.618,96  Euro  şi
6.798.063,00  lei;  administratorul  insolvabilităţii  a  admis  spre  validare  creanţa  creditorului  garantat
"Megavil Grup” SRL în suma de 40 693 152,21 lei, în baza contratului de împrumut din 25.11.201$,
ordinului de plată nr. 009 din 25.11.2014, Contractului de gaj din 16.02.2015, Contractului de cesiune a
creanţelor din 01.09.2015 (f.d.79-83,90).

39.  Verificînd cererea de validare a creanţelor depusă de către "Megavil Grup" SRL, s-a stabilit că creanţa
"Megavil  Grup"  SRL către  SRL "Vinăria  Zîmbreni"  rezultă  din  contractul  de  cesiune  a  creanţei  din
01.09.2015, prin care compania "Nox DDV" SRL a cesionat "Megavil Grup" SRL creanţa împotriva SRL
"Vinăria Zîmbreni", apărută în temeiul contractului de împrumut din 25.11.2014 (f.d.80). Prin contractul de
împrumut "Nox DDV" SRL a acordat un împrumut SRL "Vinăria Zîmbreni" în suma de 1 659 949,40 USD,
cu scadenţa la 31.12.2015, echivalent în MDL - 25 000 000,00 lei. Ulterior, la 16.02.2015, între SRL
"Vinăria Zîmbreni" şi "Nox DDV" SRL a fost semnat un contract de gaj, neautentificat notarial, conform
căruia, SRL "Vinăria Zîmbreni", în scopul asigurării executării corespunzătoare a obligaţiilor sale faţă de
"Nox DDV" SRL conform contractului de împrumut din 25.11.2014, a constituit gajul în favoarea ultimei,
asupra bunului mobil, după cum urmează: utilaj pentru prelucrarea strugurilor de viţă de vie, fabricarea şi
păstrarea vinului şi vin materie prima, conform confirmărilor de înregistrare a gajului nr. 241322 din
16.02.2015, nr. 241327 din 16.02.2015 (f.d.84-89).

40.  S-a constatat că,utilajul indicat în confirmarea de înregistrare a gajului nr. 241332 din 16.02.2015, deja a
fost gajat în favoarea BC "Banca Socială", conform contractului de gaj nr. 669 din 31.10.2013, confirmare
de  înregistrare  a  gajului  nr.  210913  din  05.11.2013,  Acordului  Adiţional  nr.  731  din  05.11.2013,
confirmare de înregistrare a gajului nr. 212871 din 06.12.2013 (f.d.67-76).

41.   Concomitent cu dobîndirea dreptului la creanţa patrimonială faţa de SRL "Vinăria Zîmbreni" în baza
contractului de cesiune a creanţei din 01.09.2015, asupra "Megavil Grup” SRL au trecut toate drepturile
de gaj/ipotecă ce decurg din contractul de gaj din 16.02.2015. Iar la 01.10.2015, fără semnarea unui
contract de gaj, în favoarea "Megavil Grup" SRL de către SRL "Vinăria Zîmbreni" a fost constituit un gaj
suplimentar conform confirmării de înregistrare a gajului nr. 254305 din 01.10.2015.

42.   Potrivit art. 454 cod civil gajul este un drept real în a cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate
pretinde satisfacerea creanțelor sale cu preferință față de ceilalți creditori, inclusiv statul, din valoarea
bunurilor depuse în gaj în cazul n care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligația garantată prin lege.
Gajul se află în legătură cu obligația garantată prin gaj, reprezintă un raport de drept accesoriu față de
obligația principală și este condiționat în timp de durata acesteia dacă legea sau contractul de gaj nu
prevede altfel.

43.  În conformitate cu prevederile alin.(1) art. 480 Cod civil darea în gaj a bunului gajat deja se admite dacă



nu este interzisă prin contractele de gaj precedente.
44.   Punctul nr. 9 din contractul de gaj nr. 669 din 31.10.2013, confirmarea de înregsitrare a gajului nr.

210913 din 05.11.2013, acordul adițional nr. 731 din 05.11.2013, confirmarea de înregsitrare a gajului nr.
212871 din 06.12.2013, încheiate între BC ”Banca Socială” și SRL ”Vinăria Zîmbreni” prevăd că, gajul
ulterior a bunurilor se admite doar cu acordul scris al ”CREDITORULUI GAJIST” ( BC ”Banca Socială).

45.  În ședința de judecată s-a stabilit că BC ”Banca Socială” nu a dat SRL ”Vinăria Zîmbreni” un astfel de
acord în scris.

46.  Astfel, prin încheierea contractelor de gaj cu alte persoane decît BC ”Banca Socială” – cu SRL ”Nox DDV”,
în privința bunurilor ce constituie obiectul drepturilor de gaj al reclamantului, SRL ”Vinăria Zîmbreni” a
încălcat normele juridice imperative privind necesitatea respectării obligațiilor civile.

47.  Alin.(1) art. 512 CC statuează că, în virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de
la debitor executarea unei prestaţii,iar debitorul este ţinut să o execute.

48.   Debitorul şi jcreditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe
durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei(art. 513 alin.(1) Cod civil).

49.  Articolul 471 din CC expres stipulează efectele înregistrării gajului, şi anume: alin.(1)-faptul ca informaţia
cu privire la gaj este inscrisa in registrul gajului constituie o prezumţie legala a veridicităţii ei. Alin.(3)-din
momentul  înregistrării  gajului  nimeni  nu poate invoca necunoaşterea informaţiei  înscrise în registrul
gajului.

50.  Efectele principale ale publicităţii  gajului sunt naşterea gajului şi  opozabilitatea lui  faţă de terţi
(vezi  comentariul  la  art.  470).  În  cazul  în  care  a  respectat  cerinţele  faţă  de  forma  contractului,
creditorul  gajist  trebuie  să  fie  sigur  că  a  obţinut  o  garanţie  valabilă  şi  exercitabilă.  Din  efectele
principale  ale  înregistrării  decurg  şi  alte  efecte,  cu  caracter  secundar,  unele  dintre  care
manifestîndu-se în relaţiile dintre părţi, altele - în raport cu terţii.

51.   Conform  alin.(1)  art.  474  CC  orice persoana poate lua cunoştinţă de registrul gajului, poate obţine
informaţie despre înregistrarea gajului şi extrase din registrul gajului în termen de 3 zile de la data
solicitării.

52.   Alin.(3) art. 477 CC stipulează că Debitorul gajist nu este in drept să înstrăineze bunurile gajate, cu
excepţia cazurilor cînd dispune de autorizaţie în acest sens, eliberată de creditorul gajist.

53.  Norma juridică în cauză este reiterată prin prevederile art. 52 alin. (3) al Legii nr. 449 - XV din 30.07.2001
cu privire la gaj, în temeiul cărora „debitorul gajist nu are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod
bunurile gajate."

54.   Art. 56 al aceleiași Legi prevede că, gajarea unui bun gajat (gajul următor) se admite dacă nu este
interzisă de lege. Gradul de prioritate a garanţiilor este determinat în conformitate cu art.57. În cazul în
care interzicerea gajului următor este înregistrată, nerespecturea acesteia atrage nulitatea contractelor de
gaj următoare şi obligaţia debitorului gajist de a repara prejudiciul cauzat creditorilor gajişti.Debitorul
gajist are obligaţia de a informa toţi creditorii gajişti care deţin gajuri precedente despre fiecare gaj
următor, imediat după crearea oricărui gaj următor,  comunicîndu-le datele prevăzute la art. 13 alin.(4),
sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.

55.   Reeșind  din  normele  enunțate,  se  constată  că  SRL  ”Vinăria  Zîmbreni”  a   încălcat  normele  juridice
imperative  privind  superioritatea  şi  prioritatea  dreptului  de  creditor  gajist,  precum  şi
inadmisibilitatea înstrăinării  sau grevării  bunurilor gajate fără acordul creditorului  gajist,  ceea  
constituie  temei  de  a  declara  nulitatea  absolută  a  contractelor  de  gaj,  încheiate  între  SRL
"Vinăria Zîmbreni” şi "Nox DDV" SRL, temeiul juridic general aplicabil în acest sens fiind art. 220
alin (1) Cod Civil al RM: Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sînt nule dacă legea
nu prevede altfel.

56.  De asemenea contractul de împrumut f/n din 25.11.2014, contractul de gaj f/n din 16.02.2015, confirmarea
de înregistrare a gajului nr. 241322 din 16.02.2015, nr. 241327 din 16.02.2015, contractul de cesiune din
01.09.2015 şi confirmarea de înregistrare a gajului nr. 254305 din 01.10.2015, sînt lovite de nulitate
absolută și reieşind din fictivitatea lor, care se confirmă prin următoarele:

57.  Conform schemei anexate privind mişcarea mijloacelor băneşti între firme SRL "Vinăria Zîmbreni" şi "Nox
DDV" SRL, însoţită de copiile corespunzătoare ale ordinelor de plată, se demonstrează că contractul de



împrumut, încheiat între SRL "Vinăria Zîmbreni" şi "Nox DDV" SRL a fost încheiat fără scopul real de a
produce efecte juridice ale unui raport juridic de împrumut, iar mijloacele băneşti după ce au fost acordate
SRL "Vinăria Zîmbreni" au fost imediat transferate unicului asociat- Corneliu Ţurcanu.

58.  În special, la orele 14.18 la data de 25.11.2014, fondatorul SRL "Vinăria Zîmbreni" cet. Ţurcanu Corneliu a
transferat 12 000 000,00 lei de pe contul de depozit nr. 238570320000034 pe alt cont al său de depozit nr.
237570320001525. Peste trei minute, la ora 14.21, Ţurcanu Corneliu transferă de pe contul de depozit nr.
237570320001525 pe contul curent propriu nr. 222570308068 suma totală de 16 000 000,00 lei. Ulterior,
la 14.32, cet. Ţurcanu Corneliu efectuează un transfer familial de pe contul curent nr. 222570308068 în
suma de 16 000 000,00 pe contul curent al soţiei - cet. Ţurcanu Liliana nr. 222570308763. Totodată,
cet.Ţurcanu Liliana, la 14.24 transferă de pe contul de depozit propriu nr. 237570301526 pe contul curent
nr. 222570308763, suma de 9 000 000,00 lei. Respectiv, la orele 14.32, pe contul curent al cet. Ţurcanu
Liliana nr. 222570308763 s-a acumulat suma de 25 000 000,00 lei. După ce, neîntîrziat la aceiaşi data de
25.11.2014,  cet.  Ţurcanu  Liliana  efectuează  un  transfer  bancar  înflima  de  25  000  000,00  lei  către
compania afiliată "Financial Investment Group" SRL (administratorul şi asociatul unic Ţurcanu Liliana),
cont nr. 222470308690, cu destinaţia plăţii- "majorarea capitalului statutar conform deciziei asociatului
unic din 24.11.2014".

59.   La rîndul său, "Financial Investment Group" SRL, imediat efectuează transfer bancar a sumei de 25 000
000,00 lei pe contul curent al "Nox DDV" SRL nr. 222470308672 cu destinaţia "plata pentru cambia trata
nr. 001 din 25.04.2014 trăgător SRL Servivet în baza contractului de vînzare-cumpărare a imobilelor". În
aceiaşi clipă (la ora 14.32), "Nox DDV" SRL transferă suma de 25 000 000,00 pe contul curent al SRL
"Vinăria  Zîmbreni"  nr.  22247004301,  indicînd  ca  destinaţia  "împrumut  conform  contractului  din
25.11.2014 şi cambie în asigurare nr. 003 din 25.11.2014". Ulterior, SRL "Vinăria Zîmbreni" în aceiaşi
minută  transferă  sumă  de  25  000  000,00  lei  iarăşi  pe  contul  curent  al  cet.  Ţurcanu  Corneliu  nr.
222570308068 cu destinaţia "plata pentu cambie în asigurare nr. 003 din 25.11.2014-".

60.    La  14.33 cet. Corneliu Ţurcanu efectuează transferul pe contul curent al soţiei Ţurcanu Liliana nr.
22257008763 în  suma de  9  000 000,00 lei  cu  destinaţia  "restituirea  împrumutului  acordat  conform
acordului din 25.11.2014, iar suma de 16 000 000,00 lei a transferat înapoi pe contul său de depozit nr.
237570320001525 şi mai de parte pe contul de depozit nr. 238570320000034. Operaţiunea analogică a
fost efectuată şi de cet. Ţurcanu Liliana, transferînd suma de 9 000 000,00 lei înapoi pe contul ei de
depozit nr. 237570301526.

61.   Respectiv, este uşor de urmărit faptul că suma de 25 000 000,00 lei a făcut o rotaţie de pe contul
asociaţilor firmei SRL "Vinăria Zîmbreni” cet. Ţurcanu Corneliu şi Ţurcanu Liliana prin conturile "Financial
Investment Group" SRL, "Nox DDV" SRL, SRL "Vinăria Zîmbreni" şi s-a întors pe contul cet. Ţurcanu
Corneliu şi Ţurcanu Liliana în interval de mai puţin de 2 ore la data de 25.11.2014, iar toate operaţiunile
au fost efectuate în aceleaşi timp şi loc, în cadrul aceleiaşi filiale a BC "Banca Socială" SA, astfel toţi
semnatarii ordinelor de plată au acţionat în comun acord și prin înţelegere prealabilă, schema dată fiind
premeditată şi realizată simultan de persoanele implicate. În schemă au fost implicate pe lînga asociaţii
SRL "Vinăria Zîmbreni" cet. Ţurcanu Corneliu şi Ţurcanu Liliana firmele afiliate, afilierea fiind ori juridică
(compania "Financial  Investment Group" SRL administratorul  şi  asociatul  unic a căreia este Ţurcanu
Liliana ), sau faptică ("Nox DDV" SRL - deşi se indică o altă persoană ca administrator şi asociat,  afilierea
se confirmă prin acţiunile faptice şi participarea firmei în schema frauduloasă realizată).

62.  De aici rezultă că, contractul de împrumut din 25.11.2014, încheiat între SRL ”Nox DDV” și SRL ”Vinaria
Zămbeni” avea ca scop nu acordarea unui împrumut companiei SRL ”Vinaria Zîmbreni”, dar generarea
unor datorii companiei SRL ”Vinăria Zîmbreni” față de o persoană afiliată ( în cazul din speță SRL ”Nox
DDV” și, ulterior cesionarul creanței –SRL ”Megavil Grup”) pentru a influența decizii primite în procesul
de insolvabilitate și a primi fără justă cauză în urma procesului de insolvabilitate  unele bunuri ale
debitorului SRL ”Vinăria Zîmbreni” în cadrul satisfacerii creanțelor creditorilor SRL ”Vinăria Zîmbreni”,
printre care se numără și reclamantul, care este terț al prezentelor contracte, dar  ca creditor gajist al
SRL ”Vinăria Zămbreni” are un interes recunoscut de lege de a invoca nulitatea absolută.

63.  Alin.(1) art. 207 Cod civil statuează că, actul juridic civil încheiat fără cauză ori fondat pe o cauză falsă



sau ilicită nu poate avea nici un efect.
64.  BC ”Banca Socială” solicită declararea nulității absolute a actelor juridice.
65.  Potrivit alin.(1) art. 216 Cod civil, actul juridic este nul în temeiurile prevăzute de prezentul cod (nulitate

absolută).
66.  Art. 217 Cod civil statuează că, nulitatea absolută a actului juridic poate di invocată de orice persoană

care are un interes născut și actual. Instanța de judecată o invocă din oficiu. Nulitatea absolută nu poate
fi înlăturată prin confirmarea de către părți a actului lovit de nulitate. Acțiunea în constatare a nulității
absolute este imprescriptibilă.

67.  În conformitate cu prevederile alin.(1) art.221 Cod civil, actul juridic încheiat fără intenția de a  produce
efecte juridice (actul juridic fictiv) este nul.

68.  Analizînd probele administrate, prin prisma normelor legale enunțate, instanța conchide că contractul de
împrumut f/n din 25.11.2014, încheiat între SRL ”Vinăria Zîmbreni” și SRL ”Nox DDV” este unul fictiv,
fără intenția de a produce efecte juridice, necătînd la faptul că tranzacțiile de transmitere a banilor au
fost reale, au avut loc, dar ținînd cont de schema stabilită, de perioada de timp în care au avut loc toate
transferurile, de modalitatea și destinația  transferurilor, de cercul de persoane participante la rotația
transferurilor și destinatarul final.

69.  În astfel de circumstanțe instanța ajunge la convingerea că acest contract este lovit de nulitate absolută.
70.   De  asemenea  urmează  a  fi  declarate  nule  și  actele  subsecvente,  cum  ar  fi:  contractul  de  gaj  f/n  din

16.02.2015 și confirmarea de înregistrare a gajului nr. 241322 din 16.02.2015 și nr. 241327 din 16.02.2015,
încheiate  între  S.R.L.  ”Vinăria  Zîmbreni”  și  ”Nox  DDV”  S.R.L.;   contractul  de  cesiune  din  01.09.2015,
încheiat între S.R.L. ”Vinăria Zîmbreni” și ”Megavil Grup” S.R.L.; confirmarea de înregistrare a gajului nr.
254305 din 01.10.2015, încheiată între S.R.L. ”Vinăria Zîmbreni” și ”Megavil Grup” S.R.L., așa cum aceste
acte  au  fost  încheiate  în  baza  unui  act  fictiv  și  contravin  normelor  imperative,  adică  acelor  norme  care
prescriu în mod expres o conduită obligatorie, o obligație de la care  subiectul nu se  poate sustrage sau nu o
poate ocoli sau care, prin dispoziția lor, interzic săvîrșirea unor acțiuni.Pîrîta SRL ”Vinăria Zîmbreni” prin
gajarea  dublă(  ulterioară)  a  acelorași  bunuri  fără  acordul  scris  al  creditorului  gajist  (Băncii)  au  încălcat
normele imperative invocate mai sus, prevăzute de Codul civil și de condițiile contractului de gaj, încheiat
între reclamantă și SRL ”Vinăria Zîmbreni” (pct.9).

71.  Potrivit alin.(1) art. 220 Cod civil actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sunt nule dacă
legea nu prevede altfel.

72.  Astfel instanța de judecată admite cerința reclamantei.
73.   De asemenea BC ”Banca Socială” solicită și  încasarea taxei de stat pentru examinarea litigiului dat de la

pîrîți, în mod solidar, așa cum la depunerea cererii de chemare în judecată, ei, prin prisma art. 4 alin.(1) pct.
16 din legea nr. 1216 din 03.12.1992 a taxei de stat, sunt scutiți de la plata taxei de stat.

74.  În conformitate cu art.82 CPC, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de
judecare a pricinii.

75.   Potrivit art.94 al.(1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească
părţii care a avut câştig de cauză toate cheltuielile de judecată.

76.  Astfel, instanţa de judecată, ținînd  cont de faptul că reclamanta, care este în proces de lichidare, în baza
legii a fost scutită de la plata taxei de stat, consideră necesar a  admite  cerinţa  reclamantului și a încasa
taxa de stat în mărime de 3 % din valoarea acțiunii, dar nu mai mult de 50 mii lei de la persoanele
juridice, de la pîrîți.

77.   În  baza celor expuse, în conformitate cu art. art. 216, 219, 220, 221 Cod civil,  art.  236-241  CPC,
instanţa de judecată

                                                          h o t ă r ă ş t e :
          Se  admite acțiunea.



           Se  declară nulitatea absolută a următoarelor acte juridice: contractul de împrumut f/n din 25
noiembrie 2014, încheiat între S.R.L. ”Vinăria Zîmbreni” și ”Nox DDV” S.R.L.;  contractul de gaj f/n din
16.02.2015  și  confirmarea  de  înregistrare  a  gajului  nr.  241322  din  16.02.2015  și  nr.  241327  din
16.02.2015, încheiate între S.R.L. ”Vinăria Zîmbreni” și ”Nox DDV” S.R.L.;  contractul de cesiune din
01.09.2015,  încheiat  între  S.R.L.  ”Vinăria  Zîmbreni”  și  ”Megavil  Grup”  S.R.L.;  confirmarea  de
înregistrare a gajului nr. 254305 din 01.10.2015, încheiată între S.R.L. ”Vinăria Zîmbreni” și ”Megavil
Grup” S.R.L.

  Se încasează de la S.R. L.” Vinăria Zîmbreni” în proces de insolvabilitate,
S.R.L. ”NOX DDV”, S.R.L. ”Megavil Grup”, în mod solidar,  în beneficiul statului taxa de stat de
50000 (cincizeci mii) lei.

     Hotărârea poate fi atacată cu apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la
data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

 
 
Preşedintele şedinţei,judecător:                                                 Nadejda Mazur


