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Evenimente importante de raportat: Litigiu pe rolul Curții de Apel Brașov  

S.I.F. Transilvania informează că în Dosarul nr. 1499/62/2016, Curtea de Apel Brașov, prin 
Decizia civilă nr. 1058/Ap/19.08.2016, a respins apelul declarat de Societate împotriva Sentinței civile 
nr. 400/C/19.05.2016 pronunțată de Tribunalul Brașov, pe care a păstrat-o și a obligat Societatea să 
plătească reclamanților Curtomer Liliana, Simion Dragoş, Bobelea Ramona şi Amycris Trans S.R.L. 
Constanţa suma de 1.200 lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel. 

Reamintim faptul că în Dosarul nr. 1499/62/2016 reclamanţii sus-menționați au solicitat ca 
Societatea să fie obligată pe cale de ordonanţă preşedinţială să completeze ordinea de zi a A.G.O.A. 
convocată pentru data de 28/29.04.2016 cu punctul 22 „Alegerea membrilor Consiliului de 
Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data 
alegerii noului Consiliu de Supraveghere”. 

Având în vedere că Societatea, prin Raportul curent nr. 2021/29.03.2016, a completat ordinea 
de zi a A.G.O.A. din data de 28/29.04.2016 cu punctul 22 ”Alegerea membrilor Consiliului de 
Supraveghere, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru un nou mandat cu o durată de 4 ani 
începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere”, reclamanții au renunțat la judecata cererii 
formulate. 

 Ca urmare, prin Sentința civilă nr. 400/C/19.05.2016, Tribunalul Brașov a admis excepția de 
netimbrare a acțiunii, invocată de instanță din oficiu, și în consecință a anulat ca netimbrată cererea de 
ordonanță presedințială formulată de reclamanți și a respins cererea formulată de SIF Transilvania 
privind obligarea reclamaților la plata cheltuielilor de judecată. Această sentință a fost atacată cu apel 
de Societate în partea referitoare la cheltuielile de judecată. 
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