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Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 3916/306/2018

Data inregistrarii 13.04.2018

Data ultimei modificari: 05.11.2018

Sectie: Sectia Civila

Materie: Litigii cu profesioniștii

Obiect: Cerere în anulare (OUG 119/2007) 916/306/2018

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

38 MATERNA S.R.L. Creditor

SIBIU GOLF CLUB S.R.L. Debitor

Ședinţe

25.09.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea în anulare formulată de creditoare în contradictoriu cu debitoarea . Anulează
înch.civ.nr.1213/20.04.2018 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosarul civ.nr.916/306/2018 al Judecătoriei Sibiu.
Respinge excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune invocată de debitoare. Admite cererea creditoarei și
obligă debitoarea SIBIU GOLF CLUB SRL la plata sumei de 53.616,01 lei reprezentând contravaloare chirie restantă,
împreună cu dobânda legală penalizatoare începând cu scadenţei și până la plata efectivă, în favoarea creditoarei, în
termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea la plata sumei de 400 lei reprezentând
cheltuieli de judecată în favoarea creditoarei. Definitivă. Pronunţată în ședinţa publică din data de 25.09.2018. 
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Titlul proiectului: Dezvoltarea utilizării de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de comunicare a citaţiilor și
inserarea în cadrul portalului instanţelor a unui motor de căutare generală.
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin programul specific „Justiţie Penală”. Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă cu privire la utilizarea în orice
mod a informaţiilor conţinute.

11.09.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 Civil
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.09.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    11.09.2018

07.08.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru ca debitoarea să ia cuno?tin?ă de actele depuse de creditoare. 
Document: Încheiere de ședinţă    07.08.2018

26.06.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C17 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la 07.08.2018 pt. comunicarea acţiuni.
Document: Încheiere de ședinţă    26.06.2018

24.05.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: C12 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere al instanţei nr. 11/10.05.2018, prin care s-a hotărât
desfiinţarea completelor de judecată C12 Civil, C12 civil Urgenţe și C12 civil Cameră de Consiliu – specializate în
materia Minori și Familie, întrucât judecătorul titular al acestor complete a fost transferat la Tribunalul Sibiu, începând
cu data de 14.05.2018, urmând ca dosarele înregistrate pe aceste complete să fie repartizate ciclic completelor de
judecată care funcţionează în cadrul Secţiei Civile, Constată că potrivit procedurii de repartizare stabilită prin această
hotărâre și anexei la hotărârea respectivă, prezentul dosar a fost repartizat ciclic completului C17 Civil, Sala I, ora 09,00
cu termen de judecată la data de 26.06.2018, 
Document: Încheiere de ședinţă    24.05.2018

Căi atac

Nu există informaţii.

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.
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