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examinînd în şedinţă de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui CC Folignor împotriva lui Onofrei Gherman, Atrium Limited cu
privire la încasarea împrumutului,

CO NSTATĂ:
Folignor a înaintat cererea de chemare în judecată împotriva lui Onofrei Gherman, Atrium Limited cu privire la încasarea împrumutului.
În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la 10.10.2005 a încheiat cu Onofrei Gherman contract de împrumut nr.01/10/10/2005, acordînd ultimului
împrumut în sumă de 4 500 000 dolari SUA, cu termen de rambursare pînă la 10.10.2008. În contractul susindicat a fost prevăzută şi clauza de fidejusiune.
La 10.10.2005 între reclamant şi pîrîtul Atrium Limited a fost încheiat contractul de fidejusiune nr.01, prin care Atrium Limited şia asumat obligaţiunea
de a garanta executarea contractului de împrumut de către Onofrei Gherman.
La 05.11.2008 pîrîţilor a fost expediată notificarea, prin care sa solicitat achitarea împrumutului şi a penalităţilor calculate, însă pîrîţii nu şiau onorat
obligaţiunile contractuale.
Deoarece pîrîţii se eschivează de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contract de împrumut, solicită reclamantul de Onofrei Gherman şi Atrium
Limited, în beneficiul CC Folignor datoria în sumă de 4 500 000 dolari SUA şi penalitatea în suma de 1712 250 dolari SUA , de încasat în mod solidar de la
Onofrei Gherman şi Atrium Limited, în beneficiul CC Folignor cheltuieli de judecată în sumă de 50 000 lei.
Solicită reclamantul, în scopul asigurării execut ării hotărîrii de aplicat sechestru asupra mijloacelor băneşti ale Atrium Limited aflate la conturile BC
„Victoriabank” SA, asupra acţiunilor care le deţine Atrium Limited în BC „Victoriabank” SA, cît şi asupra altor bunuri mobile sau imobile a Atrium Limited.
În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului, avocatul Victor Vizitiu a susţinut cerinţele înaintate şi a solicitat admiterea acestora.
Pîrîtul Onofrei Gherman în şedinţa de judecată a recunoscut cerinţele reclamantului, indicînd că nu este în stare să restituie împrumutul.
Reprezentantul pîrîtului Atrium Limited în şedinţa de judecată nu sa prezentat, însă a solicitat examinarea pricinii în lipsa lui.
Audiind reprezentantul reclamantului, pîrîtul, examinînd materialele dosarului, instanţa de judecată consideră cerinţele reclamantului întemeiate şi
necesar de admis din următoarele considerente.
Conform, art.867 alin.(1) Cod Civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul)
bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului
pentru care iau fost date.
Conform art.872 alin.(1) Cod Civil, în cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă
datorată o dobîndă în mărimea prevăzută la art.619 dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Conform art.1146 alin.(1) Cod Civil, prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau
parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.
Conform art.1153 Cod civil, fidejusorul răspunde în toate cazurile doar pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune.
Pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune, fidejusorul răspunde, în absenţa unei clauze contrare, pentru: totalul, din momentul
respectiv, al datoriei principale, în special atunci cînd datoria principală a fost modificată datorită vinovăţiei ori întîrzierii debitorului principal, însă în situaţia unei
penalităţi contractuale sau a unei despăgubiri globale prevăzute pentru cazul încetării contractului, doar atunci cînd sa convenit expres în acest sens;
cheltuielile de reziliere a contractului şi de urmărire în justiţie dacă trebuie suportate de debitorul principal în măsura în care fidejusorului i sa dat la timp
posibilitatea de a le evita prin satisfacerea cerinţelor creditorului ; dobînzile datorate de debitorul principal dacă sa convenit în mod expres asupra acestui
lucru.
În şedinţa de judecată sa constatat, că la 10.10.2005 reclamantul a încheiat cu Onofrei Gherman contract de împrumut nr.01/10/10/2005, acordînd
ultimului împrumut în sumă de 4 500 000 dolari SUA, cu termen de rambursare pînă la 10.10.2008. În contractul susindicat a fost prevăzută şi clauza de
fidejusiune.
La 10.10.2005 între reclamant şi pîrîtul Atrium Limited a fost încheiat contractul de fidejusiune nr.01, prin care Atrium Limited şia asumat obligaţiunea
de a garanta executarea contractului de împrumut de către Onofrei Gherman.
Din contractul de împrumut nr.01/10/10/2005 (f.d.711), urmează că, Folignor CC a acordat pîrîtului Onofrei Gherman un împrumut în sumă de
4 500 000 dolari SUA, cu termenul final de rambursare a împrumutului10.10.2008.
Conform pct.3.4 al contractului susindicat, executarea obligaţiunilor contractuale a fost garantată prin contractul de fidejusiune încheiat între Folignor
CC şi Atrium Limited.
Conform pct.10.3 al contractului de împrumut, părţile au stabilit o penalitate de 0,05% din suma împrumutului pentru fiecare zi de întîrziere.
Din contractul de fidejusiune nr.01, încheiat la 10.10.2005 în mun. Chişinău între Folignor CC şi Atrium Limited (f.d.1213), urmează că Atrium Limited a
garantat executarea obligaţiunilor contractuale de către Onofrei Gherman, asumate în baza contractului de împrumut nr.01 din 10.10.2005, inclusiv prin
acţiunile deţinute la moment în BC „Victoriabank” SA, sumele deţinute la conturile bancare. Conform pct.1 al contractului, fidejusorul a acceptat garantarea a
sumei împrumutului, cît şi a penalităţilor posibile.
Din pretenţiile şi notificările expediate de reclamant pe adresa pîrîţilor la 05.11.2008, 11.08.2010, 15.09.2010 (f.d.1416), urmează că pîrîţii nu au
respectat obligaţia de a restitui împrumutul în termenii indicaţi în contract.
Prin urmare, instanț a de judecată consideră necesar de a încasa încasat în mod solidar de la la Onofrei Gherman şi Atrium Limited, în beneficiul CC
Folignor datoria în sumă de 4 500 000 dolari SUA şi penalitatea în suma de 1712 250 dolari SUA sau echivalentul acestora în valuta naţională a Republicii
Moldova, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la momentul executării hotărîrii.
În conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) CPC, instanţa de judecată obligă partea care a pierdut procesul să plătească părţii care a avut cîştig de
cauză toate cheltuielile de judecată.
În şedinţa de judecată sa constatat, că reclamantul a achitat la depunerea cererii de chemare în judecată taxa de stat în sumă de 50 000 lei, fapt
confirmat prin ordinul de încasare a numerarului (f.d.3), suma care urmează a fi încasată în beneficiul lui de la pîrîţi.
Conform art.174 CPC, la cererea participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa poate lua măsuri de asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite în
orice fază a procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea dificultăţi judecătoreşti sau ar face imposibilă executarea hotărîrii
judecătoreşti.
Instanţa de judecată constată, că neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii în cazul examinat, ar face imposibilă executarea hotărîrii judecătoreşti,
de aceea consideră necesar de a aplica sechestrul pe bunurile, cu care fidejusorul a garantat executarea obligaţiei debitorului Onofrei Gherman şi anume
asupra mijloacelor băneşti ale Atrium Limited aflate la conturile BC „Victoriabank” SA, asupra acţiunilor care le deţine Atrium Limited în BC „Victoriabank” SA, cît
şi asupra altor bunuri mobile sau imobile a Atrium Limited în valoarea egală cu valoarea acţiunii admise.
În conformitate cu art.238241CPC, instanţa de judecată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
De încasat în mod solidar de la Onofrei Gherman şi Atrium Limited, în beneficiul CC Folignor datoria în sumă de 4 500 000 (patru milioane, cinci sute
mii) dolari SUA şi penalitatea în suma de 1712 250 (un milion şapte sute douăsprezece mii două sute cincizeci) dolari SUA sau echivalentul acestora în valuta
naţională a Republicii Moldova, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la momentul executării hotărîrii.
De încasat în mod solidar de la Onofrei Gherman şi Atrium Limited, în beneficiul CC Folignor cheltuieli de judecată în sumă de 50 000 (cincizeci mii) lei.
În scopul asigurării executării hotărîrii se aplică sechestru asupra mijloacelor băneşti ale Atrium Limited aflate la conturile BC „Victoriabank” SA, asupra
acţiunilor care le deţine Atrium Limited în BC „Victoriabank” SA, cît şi asupra altor bunuri mobile sau imobile a Atrium Limited în valoarea de 6 612 250 (şase
milioane şase sute douăsprezece mii două sute cincizeci) dolari SUA sau echivalentul acestora în valuta naţională a Republicii Moldova, conform cursului oficial
al Băncii Naţionale a Moldovei la momentul executării hotărîrii.
Hotărîrea poate fi atacată la Curtea de Apel Bender în termen de 20 zile.
Preşedintele şedinţei

D. Dubcoveţchi
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