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H O T Ă R Â R E

În numele legii

Dispozitiv

 

24 ianuarie 2017                                                                                            mun.
Chişinău

 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                                 Grigore
Manoli

Grefier                                                                                                Tatiana Chitic

 

cu participarea reclamanților Gherasim Arcadie, Clapco Valerii, Clapco Dina,
Clapco Daniel, Rusu Vadim, Scutelnic Lilian, Scutelnic Tatiana și a reprezentantului
acestora avocatul Lazări Constantin împuternicit prin mandatul seria MA 0888540,

în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cauza civilă la cererea de
chemare  în  judecată  depusă  de  Gherasim Arcadie,  Clapco  Valerii,  Clapco  Dina,
Clapco Daniel, Tataru Ana, Pripa Ghenadie, Rusu Vadim, Scutelnic Lilian, Scutelnic
Tatiana împotriva ,,Canal - X” SRL, privind încasarea restanțelor la plata salariului.

 

În conformitate cu art. 5, 7, 9, 10, 142, 327, 332 Codul muncii, art. 238-241
CPC, instanţa de judecată

 

h o t ă r ă ş t e:

 



Se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de Gherasim Arcadie,
Clapco Valerii, Clapco Dina, Clapco Daniel, Tataru Ana, Pripa Ghenadie, Rusu Vadim,
Scutelnic  Lilian,  Scutelnic  Tatiana împotriva ,,Canal  -  X” SRL,  privind încasarea
restanțelor la plata salariului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Gherasim Arcadie restanțele salariale, în sumă de 185.831,16 (o sută optzeci și cinci
mii opt sute treizeci și unu, 16) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Gherasim  Arcadie,  prejudiciul  moral  în  mărime  de  un  salariu  mediu  lunar  al
salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Valerii restanțele salariale, în sumă de 157.333,90 (o sută cincizeci și șapte
mii trei sute trezeci și trei, 90) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Valerii, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Dina restanțele salariale, în sumă de 112.240,99 (o sută doisprezece mii două
sute patruzeci, 99) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Dina, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Daniel restanțele salariale, în sumă de 15.163,30 (cincisprezece mii o sută
șaizeci și trei, 30) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Clapco Daniel, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Tataru Ana restanțele salariale, în sumă de 13.971, 27 (treisprezece mii nouă sute
șaptezeci și unu, 27) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Tataru Ana, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Pripa Ghenadie restanțele salariale, în sumă de 25.880, 14 (douăzeci și cinci mii opt
sute optzeci, 14) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui



Pripa Ghenadie, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Rusu Vadim restanțele salariale, în sumă de 63.245, 06 (șaizeci și trei mii două sute
patruzeci și cinci, 06) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Rusu Vadim, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Scutelnic Lilian restanțele salariale, în sumă de 49.269, 31 (patruzeci și nouă mii
două sute șaizeci și nouă, 31) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Scutelnic Lilian, prejudiciul moral în mărime de un salariu mediu lunar al salariatului.

Se încasează de la ,,Canal-X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Scutelnic Tataiana restanțele salariale, în sumă de 52.691, 32 (cincizeci și două mii
șase sute nouăzeci și unu, 32) lei.

Se încasează de la ,,Canal - X” SRL (IDNO 1003604009269) în beneficiul lui
Scutelnic  Tataiana,  prejudiciul  moral  în  mărime  de  un  salariu  mediu  lunar  al
salariatului.

În rest pretențiile reclamanților din cererea de chemare în judecată se resping,
ca neîntemeiate.

Se încasează de la  ,,Canal  -  X”  SRL (IDNO 1003604009269)  în  beneficiul
statului, taxa de stat pentru examinarea cererii de chemare în judecată, în sumă de
20.268,79 (douăzeci mii două sute șaizeci și opt, 79) lei.

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

 

 

Preşedintele şedinţei,

Judecătorul                                                                                         Grigore Manoli

 


