d.civ.nr.502222818112011
O R D O N A N Ţ Ă
21 noiembrie 2011
or. Teleneşti
Judecătorul judecătoriei Teleneşti Iu.Hîrbu examinînd cererea creditorului Westburn Enterprises Limited 71 Brunswick Street Edinburg Scotland United
Kingtom Company NoSC265387 cu privire la încasarea sumei împrumutate , în mod solidar ,de la debitorii Anaii Tatiana din s.Ţînţăreni r. Teleneşti c/p
2002089027701, OOO „ Арсенал Компани”, OOO “Астарта” ,OOO “,Профф Стандарт”, OOO “ КомпТехКомплект” şi Liberton Associates Limited
5082705, 122126 Tooley Street, London Bridje, London SE1 2TU United Kingtom în conformitate cu prevederile art. 344, 345 lit.b) , 346 CPC art. 3 (1) din
Legea taxei de stat precum şi a documentelor care confirmă temeinicia pretenţiilor pretenţiile şi anume copia contractului de împrumut nr.0410/L din 04.10.2010 şi a
contractului de fidejusiune din data de 24.08.2011 , copia scrisorii de avertizare, judecătorul consideră oportun a încasa în mod solidar de la debitorii Anaii Tatiana din
s.Ţînţăreni r. Teleneşti c/p 2002089027701, OOO „ Арсенал Компании „ , OOO “Астарта” ,OOO “ Профф Стандарт”, OOO “ КомпТехКомплект” şi
Liberton Associates Limited 5082705, 122126 Tooley Street, London Bridje, London SE1 2TU United Kingtom suma datorată de 500000000 (cincisute milioane)
dolari SUA sau în monetă națională echivalentă cursului valutar la momentul executării prezentei ordonațe , precum şi dobînda de întîrziere determinată
conform art.619 din Codul Civil , pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăției, dacă nu execută ordonața în termen de 90 zile de la data cînd
aceasta a devenit definitivă şi a cheltuelilor de judecată în mărime de 25000 lei plătită de creditor în beneficiul statului la depunererea cererii de eliberare a ordonanţei

judecătoreşi.
În conformitate cu prevederile art.345 lit.b) art350351 CPC judecătorul
D I S P U N E
Se admite cererea integral şi se încasează în mod solidar de la debitorii Anaii Tatiana din s.Ţînţăreni r. Teleneşti c/p 2002089027701, OOO „ Арсенал
Компани”, OOO “Астарта” ,OOO “Профф Стандарт”, OOO “ КомпТехКомплект” şi Liberton Associates Limited 5082705, 122126 Tooley Street, London
Bridje, London SE1 2TU United Kingtom în beneficiul creditorului Westburn Enterprises Limited 71 Brunswick Street Edinburg Scotland United Kingtom Company
NoSC265387 suma datorată de 500000000 (cinci sute milioane) dolari SUA sau în monetă națională echivalentă cursului valutar la momentul executării
prezentei ordonațe , precum şi dobînda de întîrzier determinată conform ar .619 din Codul Civ l , pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa
şi a cheltuelilor de judecată în mărime de 25000 (douăzeci şi
vinovăției, dacă nu execută ordona a în termen de 90 zile de lż data cînd aceasta a devenit efini

cinci mii) lei plătită de creditor în beneficiul statului la depunererea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşi.
În decurs a 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă, debitorul este în drept să înainteze, în instanţa care a eliberat ordonanţa, obiecţiile sale împotriva
pretenţiilor admise.

Judecătorul
Iu.Hîrbu
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