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                                                                   H O T Ă R Î R E

În Numele Legii
          /dispozitiv/

                 14 mai 2015                                                                                       mun.Bălţi
          Judecătoria Bălţi                                                                                   
      Instanţa compusă din:
      Preşedintele şedinţei, judecător                                                               Ana Cucerescu
      grefier                                                                                              Irina Romaniuc. Albu Marina

cu participarea reclamantului x, reprezentantul reclamantului,  avocatul Procopciuc Angela în bază de mandat nr
0504194 din 17.01.2015, reprezentantul x” avocatul Matveeva Nina în bază de mandat nr 0775140 din 16 martie 2015,
reprezentantul SRL”Blanşir” avocatul Moruz Valentina în bază de mandat nr 0817520 din 20.02.2015

în lipsa lui x– a depus cerere de examinare în lipsa
în lipsa intervenientului accesoriu Procuratura Generală, Oficiul Cadastral Teritorial Bălţi– citaţi legal,
 examinînd în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată /concretizată/ înaintată de x

 împotriva x”, intervenient accesoriu Procuratura Generală RM, Oficiul Teritorial Cadastral Bălţi privind recunoaşterea
dreptului la valoarea investiţiei în bunul imobil,-

                                                       C o n s t a t ă:
................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
În conformitate cu art. art.238-241 CPC, instanţa de judecată, -

h o t ă r ă ş t e:
cererea  de  chemare  în  judecată  /concretizată/  înaintată  de  xşi  xîmpotriva  x”,  SRL”Bxr”,  intervenient  accesoriu

Procuratura Generală RM, Oficiul Teritorial Cadastral Bălţi privind recunoaşterea dreptului la valoarea investiţiei în bunul
imobil – se admite integral.

Se recunoaşte dreptului  lui  Tocaiuc Ghenadie şi  Postolachi  Lilia  la valoarea investiţiei  în bunul imobil,  construcţia
nefinalizată cu x, suma totală a investiţie de x după cum urmează: lui Tocaiuc Ghenadie 9000/nouă mii/ euro şi Postolachi Lilia
22/douăzeci şi doi mii/ euro.

Se obligă x la includerea modificărilor în anexa Nr. 1 la procesul verbal de primire-predare a obiectului de construcţie
nefinalizat din xîn lista investitorilor a casei de locuit de pe str.Bulgară 120E prin includerea lui Tocaiuc Ghenadie şi Postolachi
Lilia în Lista investitorilor cu suma investiţiei de 31000/treizeci şi unu mii/ euro după cum urmează: lui x9000/nouă mii/ euro şi
lui x22/douăzeci şi doi mii/ euro.

Se obligă SRL "x" de a încheia cu xşi xcontract privind investirea capitalului privat în construcţia obiectului nr.33/12 „90
apartamente situate pe str.Bulgară 120E din mun.Bălţi" în construcţia şi darea în exploatare a apartamentului nr.14 compus
din 3 odăi scara 1 în blocul locativ nr. 120E de pe xîn sumă de 31000/treizeci şi unu mii/ euro.

Se încasează în mod solidar de la SRL”x” şi SRL”xr” în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 18507/optspezece mii
cinci sute şapte /lei.

Se încasează în mod solidar de la SRL”x” şi  SRL”x în beneficiul  lui  xcheltuieli  de asistenţa juridică în mărime de
2000/două mii/lei.

Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălţi în termen de 30 zile din momentul pronunţării dispozitivului,
prin intermediul Judecătoriei Bălţi.

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                  Ana CUCERESCU
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


