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prima instanţă: V. Jomiru-Niculiță                                      Dosarul nr.2ra-971/16 

instanţa de apel: V. Pruteanu, A. Gavriliță și L. Popova 

 

 

D E C I Z I E 

 

11 mai 2016                                                                                 mun. Chişinău 

 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 

lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă:  

Preşedinte, judecătorul: Svetlana Filincova 

Judecătorii:  Maria Ghervas, Iurie Bejenaru 

                    Dumitru Mardari şi Sveatoslav Moldovan 

 

examinînd recursul declarat de către lichidatorul băncii comerciale „Banca 

Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare –Berghie Sergiu, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată depusă de Gheaur Alexandru împotriva societății 

cu răspundere limitată „Azolux” și băncii comerciale „Banca Socială” societate pe 

acțiuni cu privire la declararea nulă a contractelor de credit, repunerea părților în 

poziția inițială și încasarea cheltuielilor de judecată, împotriva deciziei Curţii de 

Apel Chişinău din 25 noiembrie 2015, prin care s-a admis apelul declarat de Gheaur 

Alexandru, s-a casat hotărîrea Judecătoriei Rîșcani mun.Chişinău din 10 iulie 2015 

și s-a emis o nouă hotărîre de admitere a acțiunii 

 

c o n s t a t ă: 

 

La 09 martie 2015 Gheaur Alexandru a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva societății cu răspundere limitată „Azolux” și băncii comerciale „Banca 

Socială” societate pe acțiuni cu privire la declararea nulă a contractelor de credit, 

repunerea părților în poziția inițială și încasarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii Gheaur Alexandru a indicat că în perioada anilor 2010 – 

2012 societatea cu răspundere limitată „Azolux” și banca comercială „Banca 

Socială” societate pe acțiuni au încheiat 3 contracte de credit. 

În baza contractului nr.160/2010 din 09 iunie 2010 banca comercială „Banca 

Socială” societate pe acțiuni a acordat societății cu răspundere limitată „Azolux” 

credit în mărime de 1000000 dolari SUA. 

Banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni și societatea cu 

răspundere limitată „Azolux” au încheiat contractul de credit nr.247/2010 din 12 

august 2010, ulterior modificat, prin care a acordat credit în mărime de 563799 

dolari SUA și 5000000 lei. 

În baza contractului nr.9/2012 din 12 ianuarie 2012 banca comercială „Banca 

Socială” societate pe acțiuni, ulterior modificat, a acordat societății cu răspundere 

limitată „Azolux” credit în mărime de 16500000 lei. 
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Contractele de credit au fost încheiate cu încălcarea prevederilor Codului 

civil, Legii privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007, 

statutului societății cu răspundere limitată „Azolux” și conform art.220 alin.(1) 

Codul civil sunt nule. 

Adunarea generală a asociaților societății cu răspundere limitată „Azolux” nu 

a adoptat niciodată hotărîre privind încheierea cu banca comercială „Banca Socială” 

societate pe acțiuni contracte de credit. 

La adunările generale a asociaților societății cu răspundere limitată „Azolux” 

s-a decis doar solicitarea de la banca comercială „Banca Socială” societate pe 

acțiuni a creditelor pentru a efectua o analiză amplă a condițiilor care vor fi înaintate 

și eventuala oportunitate de a încheia contracte de credit, dar nu s-a adoptat hotărîre 

privind încheierea acestor contracte de credit. 

Conform art.219 Codul civil, actul juridic civil nul încetează cu efect 

retroactiv din momentul încheierii, iar fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a 

primit în baza actului juridic nul. 

Societatea cu răspundere limitată „Azolux” în temeiul contractelor de credit a 

restituit băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni creditul în sumă de 

565799 dolari SUA și 10302088 lei, dobînzile în sumă de 604363 dolari SUA și 

7953629 lei, comisioanele în sumă de 12028 dolari SUA și 232000 lei, iar în total a 

achitat 1182192 dolari SUA și 18487717 lei. 

Cere Gheaur Alexandru declararea nulă a contractelor de credit nr.160/2010 

din 09 iunie 2010, nr.247/2010 din 12 august 2010 și nr.9/2012 din 16 ianuarie 2012 

încheiate între banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni și societatea 

cu răspundere limitată „Azolux”, repunerea părților în poziția inițială cu încasarea 

de la societatea cu răspundere limitată „Azolux” în beneficiul băncii comerciale 

„Banca Socială” societate pe acțiuni a sumelor de 381607 dolari SUA și 3012283 

lei, încasarea cheltuielilor de judecată. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 10 iulie 2015 s-a 

respins acțiunea lui Gheaur Alexandru ca neîntemeiată. 

La 28 iulie 2015 Gheaur Alexandru a depus apel nemotivat, iar la 16 

octombrie 2015 apel motivat împotriva hotărîrii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău 

din 10 iulie 2015 (f.d.206, 214-218 vol.I). 

Curtea de Apel Chișinău prin decizia din 25 noiembrie 2015 a admis apelul 

declarat de Gheaur Alexandru, a casat hotărîrea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău 

din 10 iulie 2015 și a emis o nouă hotărîre, prin care a admis acțiunea. 

A declarat nule contractele de credit nr.160/2010 din 09 iunie 2010, 

nr.247/2010 din 12 august 2010 și nr.9/2012 din 16 ianuarie 2012 încheiate între 

societatea cu răspundere limitată „Azolux” și banca comercială „Banca Socială” 

societate pe acțiuni cu aducerea părților cu poziția inițială. 

A încasat de la societatea cu răspundere limitată „Azolux” în beneficiul băncii 

comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni suma de 381607 dolari SUA și 

3012283 lei. 

S-a încasat de la societatea cu răspundere limitată „Azolux” și banca 

comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni în beneficiul lui Gheaur Alexandru 

suma de 43750 lei cu titlu de plata taxei de stat și 7500 lei cheltuieli de asistență 

juridică. 
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Banca Națională a Moldovei prin Hotărîrea nr.63 din 16 octombrie 2015 a 

retras licența de desfășurare a activităților financiare a băncii comerciale „Banca 

Socială” societate pe acțiuni și a inițiat procesul de lichidare silită. 

Prin ordonanța Băncii Naționale a Moldovei nr.09-02118/2 din 16 octombrie 

2015 s-a numit lichidator al băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni 

cu atribuții depline și exclusive de a conduce, gestiona și controla banca conform 

Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 Berghie Sergiu. 

La 25 februarie 2016 lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate 

pe acțiuni în proces de lichidare –Berghie Sergiu a declarat recurs împotriva deciziei 

Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2015 solicitînd admiterea acestuia, 

casarea deciziei instanței de apel și menținerea hotărîrii primei instanțe. 

În motivarea recursului lichidatorul Berghie Sergiu a invocat că instanța de 

apel a aplicat eronat normele de drept material, nu a aplicat legea care trebuia 

aplicată și a apreciat arbitrar probele administrate. 

La adunările generale a societății cu răspundere limitată „Azolux” s-a luat 

decizia de a împuternici administratorul de a semna și prezenta toate actele necesare 

pentru a solicita liniile de credit în condițiile ofertei băncii, dar nu de a solicita 

informația privind ofertele de credit disponibile pentru a fi examinate în vederea 

luării unei decizii viitoare. 

Creditele eliberate de bancă au fost confirmate de societatea cu răspundere 

limitată „Azolux”, au fost efectuate achitări la contractele de credit în perioada 

2014-2015 cînd Gheaur Alexandru este administrator și unic fondator al societății. 

Prin scrisoarea nr.107/AZ din 28 noiembrie 2014 societatea cu răspundere 

limitată „Azolux” a solicitat prelungirea termenelor de rambursare a creditelor și 

stabilirea unui nou grafic de rambursare. 

La 16 ianuarie 2015 societatea cu răspundere limitată „Azolux” a prezentat 

confirmarea soldurilor datoriilor la contractele de credit. 

Societatea cu răspundere limitată „Azolux” prin acțiunile sale a demonstrat că 

a acceptat creditele acordate de bancă și angajamentele asumate prin intermediul 

persoanelor împuternicite. 

În conformitate cu art. 439 alin. (2) Codul de procedură civilă, după 

parvenirea dosarului, un complet din 3 judecători decide asupra admisibilităţii 

recursului, dispune expedierea copiei de pe recurs intimatului, cu înştiinţarea despre 

necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de o lună de la data primirii 

acesteia. În cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit, admisibilitatea 

recursului se decide în lipsa acesteia. 

La 14 aprilie 2016 reprezentantul societății cu răspundere limitată „Azolux” – 

Fistican Nelea și Gheaur Alexandru au prezentat referințe la recursul declarat de 

lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni în proces de 

lichidare –Berghie Sergiu solicitînd respingerea recursului și menținerea deciziei 

Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2015. 

Completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie prin încheierea din 20 aprilie 2016 a considerat recursul 

admisibil fără a prejudicia fondul şi a dispus judecarea acestuia de către completul 

din 5 judecători. 
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În conformitate cu art. 441 Codul de procedură civilă, în cazul în care recursul 

este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului. 

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Codul de procedură civilă, judecând 

recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanţa verifică, în limitele 

invocate în recurs şi în baza referinţei depuse de către intimat, legalitatea hotărârii 

atacate, fără a administra noi dovezi. 

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează 

fără înştiinţarea participanţilor la proces. 

Examinînd recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca 

Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare –Berghie Sergiu în limitele 

invocate pe baza materialelor din dosar și a referințelor, Colegiul civil, comercial şi 

de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că acesta 

este depus în termen, întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea deciziei Curții 

de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2015 şi menținerea hotărîrii Judecătoriei Rîșcani 

mun. Chișinău din 10 iulie 2015 din următoarele motive. 

În conformitate cu art. 434 Codul de procedură civilă, recursul se declară în 

termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.  

Curtea de Apel Chișinău prin scrisoarea nr.12364, care nu este datată a 

expediat în adresa părților copia deciziei din 25 noiembrie 2015 (f.d.171). 

 Deoarece la materialele pricinii lipsesc date cînd banca comercială „Banca 

Socială” societate pe acțiuni în proces de lichidare a recepționat copia deciziei 

instanței de apel din 25 noiembrie 2015, Colegiul civil, comercial şi de contencios 

administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul declarat la 25 

februarie 2016 este depus în termen. 

 În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) Codul de procedură civilă, instanţa, 

după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze decizia instanţei 

de apel şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Din actele pricinii rezultă că la 09 iunie 2010 banca comercială „Banca 

Socială” societate pe acțiuni a încheiat cu societatea cu răspundere limitată 

„Azolux” în persoana administratorului Andronic Mihail contractul de credit 

nr.160/2010, prin care a acordat credit în mărime de 1000000 dolari SUA pe termen 

pînă la 07 iunie 2015 (f.d.7-10 vol.I). 

La 02 august 2010, 22 septembrie 2010, 01 februarie 2011, 18 mai 2011, 12 

august 2013, 09 ianuarie 2014, 13 februarie 2014 și 09 iulie 2014 banca comercială 

„Banca Socială” societate pe acțiuni a încheiat cu societatea cu răspundere limitată 

„Azolux” în persoana administratorului Andronic Mihail acorduri adiționale la 

contractul de credit nr.160/2010 din 09 iunie 2010, prin care au modificat unele 

clauze contractuale, inclusiv rata dobînzii și graficul de rambursare a creditului 

(f.d.14-22 vol.I). 

La 12 august 2010 banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a 

încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Azolux” în persoana administratorului 

Andronic Mihail contractul de credit nr.247/2010, prin care a acordat credit în 

mărime de 1000000 dolari SUA pe termen pînă la 11 august 2015 (f.d.23-26 vol.I). 

La 22 octombrie 2010, 01 februarie 2011, 18 mai 2011, 27 octombrie 2011, 

01 ianuarie 2012, 12 august 2013, 04 noiembrie 2013, 09 ianuarie 2014, 13 

februarie 2014 și 09 iulie 2014 banca comercială „Banca Socială” societate pe 
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acțiuni a încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Azolux” în persoana 

administratorului Andronic Mihail acorduri adiționale la contractul de credit 

nr.247/2010 din 12 august 2010, prin care au modificat unele clauze contractuale, 

inclusiv cuantumul creditului acordat, rata dobînzii și graficul de rambursare a 

acestuia (f.d.37-46 vol.I). 

La 16 ianuarie 2012 banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a 

încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Azolux” în persoana administratorului 

Andronic Mihail contractul de credit nr.9/2012, prin care a acordat credit în mărime 

de 7000000 lei pe termen pînă la 16 ianuarie 2015 (f.d.47-57 vol.I). 

La 01 iunie 2012, 14 iunie 2012, 01 noiembrie 2012, 16 aprilie 2013, 01 iulie 

2013,  12 august 2013, 04 noiembrie 2013, 09 ianuarie 2014, 13 februarie 2014, 09 

iulie 2014 banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a încheiat cu 

societatea cu răspundere limitată „Azolux” în persoana administratorului Andronic 

Mihail acorduri adiționale la contractul de credit nr.9/2012 din 16 ianuarie 2012, 

prin care au modificat unele clauze contractuale, inclusiv cuantumul creditului 

acordat, rata dobînzii și graficul de rambursare a acestuia (f.d.58-68 vol.I). 

Prin decizia Camerei Înregistrării de Stat din 04 august 2014 s-a admis 

cererea de înregistrare a modificărilor și s-a înscris Gheaur Alexandru în Registrul 

de stat al persoanelor juridice în calitate de administrator și unic asociat al societății 

cu răspundere limitată „Azolux” (f.d.152 vol.I). 

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.593 din 16 

ianuarie 2015, Gheaur Alexandru este administratorul și unicul asociat al societății 

cu răspundere limitată „Azolux” (f.d.149 vol.I). 

Gheaur Alexandru a depus prezenta cerere de chemare în judecată solicitînd 

declararea nulă a contractelor de credit nr.160/2010 din 09 iunie 2010, nr.247/2010 

din 12 august 2010 și nr.9/2012 din 16 ianuarie 2012 încheiate între banca 

comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată 

„Azolux”, repunerea părților în poziția inițială cu încasarea de la societatea cu 

răspundere limitată „Azolux” în beneficiul băncii comerciale „Banca Socială” 

societate pe acțiuni suma de 381607 dolari SUA și 3012283 lei, încasarea 

cheltuielilor de judecată. 

Instanțele de judecată au emis hotărîrile menționate mai sus. 

Judecând pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a constatat că 

Judecătoria Rîșcani mun.Chișinău a examinat pricina cu aplicarea corectă a 

normelor de drept material, procedural şi a emis o hotărîre legală. 

Conform art.12 alin.(1) Legea privind societăţile cu răspundere limitată 

nr.135-XVI din 14 iunie 2007, actul de constituire al societăţii este contractul de 

constituire şi/sau statutul. Persoana juridică constituită de către un singur fondator 

activează în baza statutului aprobat de acesta. 

Articolul 14 alin.(1) și (2) aceiași Lege prevede că dispoziţiile actului de 

constituire sînt obligatorii pentru asociaţi şi organele societăţii.  

Dispoziţiile actului de constituire şi modificările aduse acestora sînt opozabile 

terţilor din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.  

Camera Înregistrării de Stat prin decizia din 17 mai 2010 la cererea asociatului 

societății cu răspundere limitată „Azolux” din 14 mai 2010, a înregistrat și 
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consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de 

constituire, administratorul fiind Andronic Mihail, iar asociat unic Panfile Ruslan cu 

partea socială în valoare de 5400 lei (100, 00%) (f.d.150 vol.I). 

Conform art.43 lit.b) Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135-

XVI din 14 iunie 2007, asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege şi de 

actul de constituire, inclusiv dreptul de a vota la adunările generale ale asociaţilor. 

Articolele 48 alin.(1), art.49 alin.(1) lit.k) aceiași Legea prevăd că organul 

suprem al societăţii este adunarea generală a asociaţilor. Asociaţii pot fi convocaţi în 

adunări generale ordinare şi extraordinare. 

De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţin aprobarea 

mărimii şi modului de formare a fondurilor societăţii. 

Punctul 6.1. lit.t) al statutului societății cu răspundere limitată „Azolux” 

prevede că de competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţin aprobarea 

planului de afaceri al societății. 

Conform art.73 alin.(1) Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135-

XVI din 14 iunie 2007, administratorul este obligat faţă de societate să respecte 

limitele împuternicirilor stabilite prin actul de constituire ori, dacă acesta nu prevede 

altfel, de către adunarea generală a asociaţilor. 

Conform pct.7.3 lit.a) și d) al statutului,  administratorul este în drept să 

efectueze actele de gestiune a societății, necesare atingerii scopurilor prevăzute în 

prezentul statut și în hotărîrile adunării generale a asociaților, să exercite alte 

împuterniciri atribuite de adunarea generală a asociaților. 

Adunarea generală și adunarea generală extraordinară a fondatorilor societății 

cu răspundere limitată „Azolux” prin deciziile adoptate unanim la 24 mai 2010 și 05 

iulie 2010 au solicitat de la banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni 

acordarea liniei de credit în sumă de 1000000 dolari SUA pe termen de 60 luni, 

perioada de grație un an, asimilare 5 luni în condițiile ofertei băncii, împuternicirea 

administratorului întreprinderii Andronic Mihail să semneze contractul de credit, 

cesiune a încasărilor din cont și alte documente, contracte la solicitarea băncii, 

instituirea gajului fără deposedare în asigurarea rambursării creditului (f.d.69, 71 

vol.I). 

Conform pct.7.4 lit.b) al statutului, administratorul este obligat să execute 

hotărîrile adunării generale a asociaților. 

Întru executarea hotărîrilor adunării generale din 24 mai 2010 și 05 iulie 2010, 

administratorul societății cu răspundere limitată „Azolux” – Andronic Mihail la 25 

mai 2010 și 06 iulie 2010 s-a adresat băncii comerciale „Banca Socială” societate pe 

acțiuni cu cereri, prin care a solicitat deschiderea unei linii de credit în sumă de 

1000000 dolari SUA în scopul procurării viței de vie și terenuri agricole, imobil, 

construcție comercială, îngrășeminte minerale și garaj pe termen de 60 luni cu o 

perioadă de grație de 1 an și asimilarea timp de 5 luni (f.d.158-159, 155-156 vol.I). 

Banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a acceptat cererile, la 

09 iunie 2010 și 12 august 2010 încheînd cu societatea cu răspundere limitată 

„Azolux” în persoana administratorului Andronic Mihail contractele de credit 

nr.160/2010 și nr.247/2010, prin care ultima a primit credit în sumă totală de 

2000000 dolari SUA pe termen pînă la 07 iunie 2015 și 11 august 2015. 
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Fondatorul și asociatul unic al societății cu răspundere limitată „Azolux” – 

Panfile Ruslan prin decizia din 06 ianuarie 2012 a decis de a solicita de la banca 

comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni credit în valoare de 7000000 lei pe 

termen de 36 luni, perioada  de asimilare 3 luni în condițiile ofertei băncii și a 

desemnat directorul întreprinderii Andronic Mihail responsabil de prezentarea 

tuturor actelor aferente solicitării de credit băncii și semnarea contractelor de credit 

și gaj (f.d.165 vol.I). 

Administratorul societății cu răspundere limitată „Azolux” – Andronic Mihail 

întru executarea deciziei fondatorului și asociatului unic al  întreprinderii Panfile 

Ruslan din 06 ianuarie 2012, la 12 ianuarie 2012 s-a adresat băncii comerciale 

„Banca Socială” societate pe acțiuni cu cerere, prin care a solicitat deschiderea unei 

linii de credit în sumă 7000000 lei, ulterior majorată la suma de 16500000 lei 

(f.d.162-164 vol.I). 

La 16 ianuarie 2012 banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a 

încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Azolux” în persoana administratorului 

Andronic Mihail contractul de credit nr.9/2012, prin care ultima a primit credit în 

mărime de 7000000 lei pe termen pînă la 16 ianuarie 2015, ulterior majorat la 

16500000 lei (f.d.47-57 vol.I). 

Conform art.1236 alin.(1) și (2) Codul civil, prin contractul de credit bancar, o 

bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei persoane (debitor) o sumă de 

bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să plătească dobînda 

şi alte sume aferente prevăzute de contract.  

Contractul de credit bancar se încheie în scris. 

Conform art.74 alin.(1) și (2) Legea privind societăţile cu răspundere limitată 

nr.135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este angajată în raporturile cu terţii prin 

actele săvîrşite de către administrator, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de 

activitate al societăţii, cu excepţia cazului în care societatea demonstrează că terţii 

ştiau despre această depăşire.  

În scopul sustragerii de la obligaţiile asumate, nici societatea şi nici terţii nu 

sînt în drept să pună la îndoială legalitatea desemnării administratorului sau a altei 

persoane cu drept de reprezentare a societăţii dacă această desemnare a fost 

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. 

Andronic Mihail în momentul încheierii contractelor de credit contestate era 

desemnat administrator al societății cu răspundere limitată „Azolux”, fapt confirmat 

prin decizia Camerei Înregistrării de Stat din 17 mai 2010 (f.d.150 vol.I). 

Conform art.242 alin.(1) și (2) Codul civil, un act juridic poate fi încheiat 

personal sau prin reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă din lege, din 

act juridic sau din împrejurările în care acţionează.  

Actul juridic încheiat de o persoană (reprezentant) în numele unei alte 

persoane (reprezentat) în limitele împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge 

drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului. 

Așadar, Andronic Mihail în calitate de administrator al societății cu 

răspundere limitată „Azolux” a fost împuternicit să încheie în numele acesteia 

contracte de credit cu banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni. 
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La încheierea contractelor de credit din 09 iunie 2010, 12 august 2010 și 16 

ianuarie 2012 părțile au respectat condițiile de valabilitate, au acționat în limita 

împuternicirilor și temeiuri de anulare a acestora nu sunt.  

Instanța de apel nu a ținut cont de aceste circumstanțe și eronat a constatat că 

lipsește hotărîrea societății cu răspundere limitată „Azolux”, prin care expres să fie 

prevăzută încheierea contractelor de credit bancar. 

Conform art.56 alin.(4) Legea privind societăţile cu răspundere limitată 

nr.135-XVI din 14 iunie 2007, la şedinţa adunării generale a asociaţilor se 

întocmeşte un proces-verbal, care, în mod obligatoriu, reflectă chestiunile 

examinate, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi. 

Procesul-verbal se semnează de toţi asociaţii prezenţi la şedinţă dacă actul de 

constituire nu prevede că el se semnează de preşedintele şedinţei şi de persoana care 

l-a întocmit şi la el se anexează lista asociaţilor prezenţi.  

Articolul 10 alin.(1) lit.b) aceiași Lege prevede că societatea este obligată să 

păstreze procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor, care conţin 

hotărîrile cu privire la constituirea societăţii, la aprobarea valorii aporturilor în 

natură şi alte hotărîri asupra chestiunilor de constituire a societăţii. 

Din sensul normelor de drept citate rezultă că hotărîrile adoptate la şedinţa 

adunării generale a asociaţilor  în rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea 

de zi sunt consemnate în procesul-verbal care se păstrează de către societate. 

La cererile de acordare a creditelor administratorul a prezentat aceste acte 

prevăzute de lege. 

Gheaur Alexandru este administratorul și unicul asociat al societății cu 

răspundere limitată „Azolux” de la 31 iulie 2014 (f.d.152 vol.I). 

Conform art.319 Codul civil, schimbarea proprietarului nu afectează 

drepturile terţilor asupra bunului, dobîndite cu bună-credinţă anterior transmiterii 

dreptului de proprietate. 

Conform art.668 alin.(2) Codul civi, contractul produce efecte numai între 

părţi dacă legea nu prevede altfel. Contractul produce efecte şi pentru succesorii 

universali sau cu titlu universal dacă din lege, din contract sau din natura obligaţiei 

nu rezultă altfel. 

Din sensul normei de drept citate rezultă că contractul produce efecte şi 

pentru succesorii universali sau cu titlul universal care sînt acele persoane care au 

dobîndit, în tot sau în parte, patrimoniul uneia dintre părţile contractului, adică se 

substituie în toate drepturile şi toate obligaţiile autorului lor, preluînd locul acestuia 

în contract. 

Gheaur Alexandru în calitate de unic asociat a preluat obligațiile societății cu 

răspundere limitată „Azolux” și a rambursat o parte din datoriile aferente creditelor 

acordate în baza contractelor din 09 iunie 2010, 12 august 2010 și 16 ianuarie 2012, 

fapt confirmat prin extrasul din cont (f.d.86-124). 

Prin urmare, Gheaur Alexandru preluînd obligațiile societății cu răspundere 

limitată „Azolux” nu este în drept de a cere nulitatea actelor juridice încheiate de 

aceasta anterior. 

Or, anularea nejustificată a actelor juridice încheiate de foștii proprietari 

încalcă principiul securității raporturilor juridice. 
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Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că Curtea de Apel 

Chișinău a aplicat eronat normele de drept material şi a apreciat arbitrar probele 

administrate, iar hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 10 iulie 2015 este 

legală şi întemeiată, adoptată cu respectarea normelor de drept material şi 

procedural, cu verificarea şi aprecierea probelor administrate în conformitate cu art. 

130 Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios 

administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite 

recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe 

acțiuni în proces de lichidare –Berghie Sergiu, de a casa decizia instanţei de apel şi 

de a menţine hotărârea primei instanţe. 

 În conformitate cu art. 445 alin. (1) f), alin.(3) Codul de procedură civilă, 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 

Justiţie  

d e c i d e: 

 

 Se admite recursul declarat de lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” 

societate pe acțiuni în proces de lichidare –Berghie Sergiu. 

 Se casează decizia Curţii de Apel Chişinău din 25 noiembrie 2015 și se 

menține hotărîrea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 10 iulie 2015, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Gheaur Alexandru împotriva 

societății cu răspundere limitată „Azolux” și băncii comerciale „Banca Socială” 

societate pe acțiuni cu privire la declararea nulă a contractelor de credit, repunerea 

părților în poziția inițială și încasarea cheltuielilor de judecată. 

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. 

 

Preşedinte, judecătorul:    Svetlana Filincova 

 

Judecătorii:      Maria Ghervas 

   

        Iurie Bejenaru 

 

        Dumitru Mardari 

 

         Sveatoslav Moldovan 


