
Dosarul nr. 2p/o-224/2014

O R D O N A N Ţ Ă

19  septembrie 2014                                                                                       
                or. Strășeni

Judecătorul  Judecătoriei  Strășeni,  Andronic  Tudor  examinând  cererea  creditorului
xxxxNUMExxxx, născut la xxxxDATA_NASTERIIxxxx, domiciliat mun.Chișinău, str.Natalia
Gheroghiu-30, ap.xxxxAPARTxxxx, de eliberare a ordonanței  judecătorești privind încasarea
de  la  debitorul  xxxxNUMExxxx,  născut  la  29-04-1975,  (cod  numeric  personal  –
xxxxCODxxxx), domiciliat în satul Sireți, r-nul Strășeni a datoriei în sumă de 6956 Euro -

A    C O N S T A T A T.

1.    Creditorul  xxxxNUMExxxx  s-a  adresat  cu  cerere  privind  eliberarea  ordonanţei
judecătoreşti prin care a solicitat încasarea de la debitorul xxxxNUMExxxx a datoriei în
sumă de 6956 Euro, fiindcă debitorul nu și-a onorat obligatiunile  prevazute de contractul de
împrumut si refuză să restituie binevol suma imprumutată, din această cauză creditorul
xxxxNUMExxxx s-a văzut nevoită să se adreseze cu prezenta cerere în instanţa de judecată.

2.   Potrivit actelor anexate la cererea de eliberare a ordonanței, la data de 22 iulie 2011
între creditor și debitor a fost încheiat contractul de împrumut conform căruia creditorul a
dat iar debitorul a primit suma de 5400 Euro, pe un termen de pină la 25.09.2011, fapt
confirmat si prin recipisa semnată de debitor la data de 22.07.2011.

3.Dat fiind faptul că debitorul, xxxxNUMExxxx nu şi-a onorat obligațiile asumate privind 
restituirea sumei imprumuate conform prevederilor contactului de împrumut formîndu-se  o 
datorie şi până la achitarea ei completă, creditorul va calcula o dobândă conform unei rate
stabilite  în conformitate cu  prevederii legii.

4.La  moment  conform  calculului  creditorului,  datoria  debitorului,  xxxxNUMExxxx
constituie suma de 6956 Euro, dintre care:  suma de 5400 euro constituie datoria,  iar suma
de 1556 Euro constituie dobînda de întîrziere.

5.Prin urmare conform art. 345 lit. b) din C.P.C. al R.M. judecătorul emite ordonanţa
judecătorească în cazul  în  care pretenţia  rezultă  dintr-un act  juridic  încheiat  printr-un
înscris simplu, iar legea nu prevede altfel.

6.În conformitate cu prevederile art.  art.  344-345 lit.  b),  art.  350-352 din C.P.C. al
Republicii  Moldova, judecătorul -  

D I S P U N E.

 

Se încasează de la debitorul xxxxNUMExxxx născut la 29.04.1975, (cod numeric  
numeric-xxxxCODxxxx), domiciliat în satul Sireți  raionull Străşeni, în beneficiul creditorului
xxxxNUMExxxx, născut la xxxxDATA_NASTERIIxxxx, (cod numeric personal-xxxxCODxxxx),
datoria în sumă de 6956(șase mii nouă sute cincizeci și șase) Euro şi cheltuielile de judecată
în mărime de 1932 (una mie nouă sute treizeci și doi)  lei.  

În termen de 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă, debitorul este în drept să
înainteze  în  instanţa  care  a  eliberat  ordonanţa,  obiecţiile  sale  motivate  împotriva



pretenţiilor  admise.   

 

Judecătorul                                                                                                   Andronic
Tudor

 


