
 

Dosarului nr. 2p/o-62/2017; 51-2-2089-12052017

O R D O N A N Ţ Ă       
J U D E C Ă T O R E A S C Ă

12 mai 2017                                                                                          or. Ungheni

 

Judecătorul în Judecătoria Ungheni, Mariana Stratan,

Judecătorul Judecătoriei Ungheni al Republicii Moldova, Mariana Stratan examinând
cererea  de  eliberare  a  ordonanței  depusă  de  creditorul  xxx  a.n.  XXXXXXXXX,  c/p  xxx
domiciliat în r-l Ungheni sat. Petrești de încasare a datoriei în sumă de 33000 euro de la
Gxxx, a.n. 12.06.1974, c/p xxx, domiciliat în or. Ungheni, str. xxx,-

A    C O N S T A T A T:

1.În baza recipisei, anexate în original la materialele dosarului, din 28.03.2014, xxx i-a
dat cu împrumut cet. xxx suma de 33000 euro, pe un termen de pînă la data de 28.05.2014,
fără dobîndă.

2.La data de 10.03.2017 în adresa debitorului a fost expediat înștiințarea care a fost
recepționată la data de 12.03.2017 cu obligarea ca pînă la data de 12.04.2017 de a restitui
împrumutul.

3.Termenul  restituirii  datoriei  a  expirat  şi  până la  moment  împrumutul  nu a  fost
restituit.

4.Creditorul a achitat taxa de stat în mărime de 10160 (zece mii o sută șaizeci) lei. În
conformitate cu art. 3 lit. a) al Legii taxei de stat nr. 1216-XII, din 03.12.1992 şi art. 346 alin.
(2) CPC, care prevede că cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă
de stat în proporţie de 50 la sută din taxa stabilită pentru cererea de chemare în judecată în
acţiune civilă, creditorul xxx urma să achite taxa de stat în mărime de 10160 (zece mii o
sută șaizeci) lei.

5.Astfel, instanţa va încasa prin prezenta ordonanţă judecătorească de la debitor taxa
de stat în mărime de 10160 (zece mii o sută șaizeci) lei.

6.Conform prevederilor art. 345 lit. a) CPC Se emite ordonanţă judecătorească în cazul
în care pretenţia derivă dintr-un act juridic autentificat notarial.

7.În conformitate cu art. 345 C.P.C. al Republicii Moldova, judecătorul,

A   D E C I S :

Se încasează de la xxx, a.n. 12.06.1974, c/p xxx, domiciliat în or. Ungheni, str. T. xxx, în



beneficiul lui xxx, a.n. XXXXXXXXX, c/p xxx domiciliat în r-l Ungheni sat. Petrești, suma
datoriei în mărime de 33000 (treizeci și trei mii) euro sau echivalentul în lei la cursul valutar
al Băncii Naţionale la momentul executării ordonanţei precum și taxa de stat în mărime de
10160 (zece mii o sută șaizeci) lei.

Copia ordonanţei se expediază debitorului.

În decursul a 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă, debitorul este în drept să
înainteze,  prin  intermediul  oricăror  mijloace  de  comunicare  ce  asigură  veridicitatea
obiecţiilor şi  primirea lor la timp, în instanţa care a eliberat ordonanţa,  obiecţiile sale
motivate împotriva pretenţiilor admise, anexînd probele ce le confirmă.

 

 
Judecătorul                                                                              Mariana Stratan


