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O R D O N A N Ţ Ă

judecătorească
20 decembrie 2011                                                            or.Ungheni.
Judecătoria raionului                             Ungheni
Instanţa compusă din :
Preşedinte                                             Maria Malanciuc
 
   Examinînd cererea reclamantului, Tanas Iulia, cu privire la eliberarea ordonanţei Judecătoreşti privind  încasarea
sumei de la debitorul, Ciubotaru Vasile, dom.or.Ungheni, str.Z.Arbore 64
 

S-A   S T A B I L I T :
 

   În fapt la data de 31.03.2009 Tanas Iulia a încheiat un contract de împrumut cu Ciubotaru Vasile, prin care s-a
obligat să-i împrumute suma de 6500 EURO, fără careva dobîndă, pe o perioadă de 6 luni, pînă la data de 31.09.2009,
iar Ciubotaru Vasile s-a obligat să-i restituie suma împrumutată nu mai tîrziu de 31.09.2009. Contract de împrumut a
fost oformat în scris, semnat de ambele părți și autentificat notarial.
   Reclamantul a respectat obligațiunile contractuale, transmițînd suma respectivă la data semnării contractului.
    Pîrîtul, Ciubotaru Vasile, la data expirării termenului stabilit în contract, nu și-a onorat obligațiile asumate.
   Încercările reclamantului de a soluționa litigiul pe cale amiabilă nu s-au soldat cu succes, iar pîrîtul binevol refuză
să restituie împrumutul.
   Pentru achitarea taxei de stat reclamantul a suportat cheltuieli în mărime de 1501 lei.
   Solicită eliberarea ordonanţei judecătoreşti prin care să se încaseze de la Ciubotaru Vasile în beneficiul său datoria
în sumă de 6500 EURO şi taxa de stat în mărime de 1501 lei.          
    Luînd în consideraţie faptul că pînă în prezent pîrîtul refuză să achite datoria faţă de reclamant, în baza
art.345-347 al CPC al RM, instanţa de judecată
 

D I S P U N E :
 
     Se încasează de la Ciubotaru Vasile, a.n.25.05.1953, dom.or.Ungheni, str.Z.Arbore 64,  în folosul  lui Tanas Iulia
Ion, dom.s.Petrești, r.Ungheni, datoria în sumă de 6500/șase mii cinci sute/ EURO.
   Se încasează de la Ciubotaru Vasile, a.n.25.05.1953, dom.or.Ungheni, str.Z.Arbore 64,  în folosul  lui Tanas Iulia
Ion, dom.s.Petrești, r.Ungheni cheltuielile judiciare în sumă de 1501 lei.
     În decursul a 10 zile de la primirea copiei de  ordonanţă, debitorul este în drept să înainteze, în instanţa care a
eliberat ordonanţa, obiecţiile sale motivate împotriva pretenţiilor admise.
 
 
     Judecătorul                                                Maria Malanciuc


