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Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 3693/85/2016

Data inregistrarii 07.12.2016

Data ultimei modificari: 23.12.2016

Sectie: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Materie: Litigii cu profesioniștii

Obiect: sechestru asigurator

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

S.C. POLISANO PHARMACEUTICALS S.R.L. Creditor

S.C. SIBIU GOLF CLUB S.R.L. Debitor

Ședinţe

13.12.2016

Ora estimata: 09:00
Complet: C1 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea SC POLISANO PHARMACEUTICALS SRL, cu sediul in Sibiu,
Șoseaua Alba Iulia, nr. 156, jud. Sibiu , in contradictoriu cu debitoarea SC SIBIU GOLF CLUB SRL ,cu sediul in Sibiu, str. 9
Mai , bl.77, P, ap.5, jud. Sibiu , și in consecinţă : Dispune înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și
imobile ale debitorului SC SIBIU GOLF CLUB SRL , până la concurenţa sumei de 772.856, 15 lei. Stabilește în sarcina
creditoarei o cauţiune de 115.928,42 lei care va fi depusă la o instituţie bancară in termen de 3 zile de la comunicarea
prezentei hotărâri . Nedepunerea cauţiunii in termenul fixat atrage desfiinţarea de drept a măsurilor asigurătorii dispuse.
Înfiinţează măsura popririi asigurătorii bancare asupra sumelor de bani , titlurilor de valoare sau a altor bunuri
incorporabile urmăribile datorate debitoarei în prezent și in viitor de către terţii popriţi ai SC SIBIU GOLF CLUB SRL , până
la concurenţa sumei de 772.856, 15 lei . Incheierea se comunică creditorului de îndată . Executorie . Cu drept de apel în
5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu. Dată în camera de Consiliu și pronunţată în

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
http://portal.just.ro/SitePages/acces.aspx
http://portal.just.ro/SitePages/harta.aspx
http://portal.just.ro/SitePages/contact.aspx
javascript:S11B275C8_Submit()
http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
http://portal.just.ro/85/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/85/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=8500000000051941&id_inst=85


Acces programatic la date  • Despre proiect  • Termeni și condiţii utilizare  • Contact

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.

ședinţa publică din 13.12.2016. 
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  745/2016  13.12.2016

12.12.2016

Ora estimata: 09:00
Complet: C1 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pron la 13.12.2016
Document:     

Căi atac

Nu există informaţii.

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.
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