
Prima instanţă: Judecătoria Chișinău, sediul Centru            judecător: M. Țurcan
Dosarul nr.2rc-291/21
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Î N C H E I E R E
01 noiembrie 2021          mun. 
Chișinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

în componența:
Preşedintele şedinţei de judecată, judecătorul                Guzun Maria
Judecătorii                                                                           Ina Dutca și Ala Malîi 

    examinând recursul declarat de avocatul Alexandru Levinschi, în interesele 
ÎM „Becor” SRL, împotriva Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 
iulie 2021, adoptată în cauza la cererea depusă de SA ” Alliance Investments 
Group” către Denis Bondarenco cu privire la încasarea sumei în ordine de regres,

c o n s t a t ă:

La 25 ianuarie 2021, SA ” Alliance Investments Group” a depus cerere de 
chemare în judecată către Denis Bondarenco privind încasarea sumei în ordine de 
regres.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 iulie 2021, s-a 
confirmat tranzacția de împăcare din 22 iulie 2021 încheiată SRL „GBG-MLD”, 
Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și Centrul Național de 
Transfuzie a Sîngelui.

La 12 august 2021, avocatul Alexandru Levinschi, acționând în interesele ÎM 
„Becor” SRL ,a înaintat recurs împotriva Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul 
Centru din 23 iulie 2021, solicitând admiterea cererii de recurs, casarea integrală a 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 iulie 2021 și remiterea cauzei la 
rejudecare în fond.

În conformitate cu art.426 alin.(3) din Codul de procedură civilă, recursul 
împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 
judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului 
şi a referinţei la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.

Studiind cererea de recurs în cumul cu materialele cauzei Colegiul Civil al 
Curţii de Apel Chişinău consideră necesar de a amâna examinarea cererii de recurs 



depusă de avocatul Alexandru Levinschi, în interesele ÎM „Becor” SRL, împotriva 
Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 iulie 2021, ținând cont de 
complexitatea cauzei, fiind oportună studierea suplimentară a acesteia pentru a 
asigura examinarea multiaspectuală, completă şi obiectivă.

Astfel, se impune necesitatea amânării examinării cererii de recursul pentru 
data de 15 noiembrie 2021.

În conformitate cu art. 269-270 din Codul de procedură civilă, Colegiul Civil, 
comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău,

d i s p u n e :

Se amână şedinţa de judecată privind examinarea cererii de recurs înaintată de 
de avocatul Alexandru Levinschi, în interesele ÎM „Becor” SRL, împotriva 
Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 iulie 2021, adoptată în cauza 
la cererea depusă de SA ” Alliance Investments Group” către Denis Bondarenco cu 
privire la încasarea sumei în ordine de regres și se stabileşte ședința de examinare a 
recursului pentru data de 15 noiembrie 2021, ora 10.00.

Încheierea nu supune nici unei căi de atac.

Preşedintele completului, judecătorul           Guzun Maria

Judecătorii Dutca Ina

Malîi Ala


