
Dosar nr. 2731/16

H O T Ă R Â R E

În numele Legii

Dispozitiv

 

18 ianuarie 2017                                                                                 mun. Chişinău

 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul          -  Gheorghe Stratulat

grefier                                         -  Mihaela Scalețchi

 

în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cauza civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de XXXXXXXXX, Mărgineanu Dorel și Iazlovețchi Andrei
împotriva SRL “Canal-X” privind încasarea salariilor și prejudiciului moral

 

în conformitate cu 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  XXXXXXXXX,
Mărgineanu Dorel și Iazlovețchi Andrei împotriva SRL “Canal-X” privind încasarea
salariilor și prejudiciului moral.

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui XXXXXXXXX restanța la plata
salariului în mărime de 132 411 lei ( o sută treizeci și doi mii patru sute unsprezece
lei).

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui XXXXXXXXX prejudiciul moral
în sumă de 7 000 (șapte mii) lei.



Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui Mărgineanu Dorel restanța la
plata salariului în sumă de 87 279,59 lei (optzeci și șapte mii două sute șaptezeci și
nouă lei 59 bani).

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui Mărgineanu Dorel valoarea
prejudiciului moral în sumă de 7 000 (șapte mii) lei.

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui Iazlovețchi Andrei restanța la
plata salariului în sumă de 31 783,97 lei (treizeci și unu mii șapte sute optzeci și trei
lei, 97 bani).

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul lui Iazlovețchi Andrei valoarea
prejudiciului moral în sumă de 7 000 (șapte mii) lei.

Se încasează de la SRL “Canal-X” în beneficiul statului taxa de stat în mărime de
7 844,20 lei (șapte mii opt sute patruzeci și patru lei, 20 bani).

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
Chișinău, sediul Chişinău.

 

Preşedintele şedinţei,                                                           Gheorghe Stratulat

judecătorul         

 

 

 

 

 

 


