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H O T Ă R Î R E

în numele Legii

dispozitiv

 
 

 

06 iunie    2016                                                                                 mun. Chişinău

Judecătoria Rîşcani

Instanţa compusă din:

preşedintele şedinţei, judecătorul                           Cornelia Vârlan

grefier                                                                  Valentin  Titica    

 

 

 

A examinat în şedinţa de judecată publică pricina civilă la acţiunea lui  BC  Banca Socială 
SA în lichidare  către XXXXXXXXX   privind  declararea  nulității  absolute  a actelor juridice
     –

 

Reclamantul    a depus acţiunea   dată la   12 februarie   2015 și   concretizată  ulterior   

 

Reprezentanții  reclamantului   L. Balmuș și M. Borodai  în ședința de judecată   au solicitat
admiterea acțiunii 

Pârâtul  nu  a depus referinţa şi  în şedinţa de judecată nu s-a prezentat , fiind citat legal ,
instanţa  a  considerat  posibilă  examinarea  cauzei  în  lipsă  ,  considerând  absenţa  sa
nejustificată 

 

Procedura de citare efectuată .



 

În conformitate cu art. art. 238-242 CPC, 216 alin. 1 ,  217, 220 alin. 1 CC  instanţa de
judecată,

 

h o t ă r ă ş t e:

 

 

           Acţiunea  inițiată de către   BC  Banca Socială  SA în lichidare    se admite .

 

           Se constată nulitatea absolută a  contractelor de credit  nr. 284/2014 din  25
noiembrie 2014  ,  nr. 285/2014 din  25 noiembrie 2014  , nr. 286/2014  din  25 noiembrie
2014  încheiate între  între  BC Banca Socială  SA și XXXXXXXXX  cu privire  la  eliberarea
creditelor în sumă de  29 651 000 ( douăzeci și nouă milioane  șase sute cincizeci și una mie  )
dolari SUA,  101 352 000 ( una sută unu milioane  trei sute  cincizeci și două mii ) euro  și
720 865 500 ( șapte sute  douăzeci milioane  opt sute șaizeci și  cinci mii  cinci sute ) lei  RM.

 

           Se aplică efectele  nulității  contractului de credit  nr. 284/2014 din  25 noiembrie
2014,  nr. 285/2014 din  25 noiembrie 2014  , nr. 286/2014  din  25 noiembrie 2014   prin
repunerea părților în poziția inițială și obligarea  XXXXXXXXX  de a returna  în beneficiul BC
Banca Socială  SA  mijloacele bănești  obținute în calitate de credit  în sumele  după cum
urmează – 29 651 000 ( douăzeci și nouă milioane  șase sute cincizeci și una mie  ) dolari
SUA,  101 352 000 ( una sută unu milioane  trei sute  cincizeci și două mii ) euro  și
720 865 500 ( șapte sute  douăzeci milioane  opt sute șaizeci și  cinci mii  cinci sute ) lei  RM.

 

           Se încasează de la   SRL  Danmira  în beneficiul  BC Banca Socială  SA în proces de
lichidare   cheltuielile pentru achitarea taxei de stat  200 ( două sute lei ) și taxa de stat 
suplimentară în beneficiul statului  49800 ( patruzeci și nouă mii opt sute ) lei .

 

           Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile,
prin intermediul judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău.

 

 

Preşedintele şedinţei,



judecătorul                                                                                                   

 


