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Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul instanţelor de judecată  

În continuarea Raportului curent nr. 2476/05.05.2020 S.I.F. Transilvania aduce la 

cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în conformitate cu informaţiile disponibile pe 

portalul instanţelor de judecată: 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 548/2020  din 23.07.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov  în 

dosarul nr. 895/62/2020 instanţa: 

- Admite excepţia netimbrării cererii de intervenţie formulată de petentul Moldovan 

Marius Adrian, excepţie invocată de instanţă, din oficiu;  

- Anuleaza ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de petentul Moldovan Marius 

Adrian, împotriva Cererii de înregistrare nr. 14922 din data de 10.03.2020, depusă la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe pe lângă Tribunalul Braşov de SIF Transilvania prin dl Fercală 

Mihai;  

- Respinge ca lipsită de obiect cererea de intervenţie formulată de petentul Frăţilă 

Constantin, împotriva cererii de depunere - menţionare acte nr. 14922 din data de 10.03.2020 

depusă de SIF Transilvania, prin dl Fercală Mihai.  

Hotărârea este dată cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 

Prin Cererea de înregistrare nr. 14922 din data de 10.03.2020, depusă la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe pe lângă Tribunalul Braşov de SIF Transilvania prin dl Fercală 

Mihai, s-a solicitat menţionarea în registrul comerţului a Deciziei Directoratului SIF 

Transilvania nr. 1/10.03.2020, referitoare la suspendarea contractului de mandat a dlui 

Constantin Frăţilă, ca efect al stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al Consiliului 

de Supraveghere şi, radierea dlui Constantin Frăţilă din această calitate de la registrul 

comerţului.  
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Precizăm că s-a formulat cerere de renunţare la cererea de înregistrare nr. 

14922/10.03.2020, sens în care cererea de intervenţie formulată de dl Frăţilă Constantin a 

rămas fără obiect. 

  

2. Prin Sentinţa civilă nr. 552/2020  din 23.07.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov  în 

dosarul nr. 896/62/2020 instanţa: 

- Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de dl Moldovan Marius 

Adrian cu privire la cererea de înregistrare nr. 15381/12.03.2020, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov de către SIF Transilvania;  

- Ia act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie formulată de dna Alexe Gabriela, 

cu privire la cererea de înregistrare nr. 15381/12.03.2020, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov de către SIF Transilvania;  

- Dispune înregistrarea în registrul comerţului a Hotărârii nr. 1 din 3 decembrie 2019 a 

Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, în baza cererii nr. 15381/12.03.2020.  

Hotărârea este dată cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Precizăm că prin Hotărârea nr. 1 din 3 decembrie 2019 a Consiliului de Supraveghere al 

SIF Transilvania, Societatea ANB CONSULTING SRL Bucureşti a fost numită în calitate de 

auditor intern al societăţii pentru un mandat de un an. 

 

3. Prin Sentinţa civilă nr. 553/2020  din 23.07.2020 pronunţată de Tribunalul Braşov  în 

dosarul nr. 1178/62/2020 instanţa: 

- Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de dl Moldovan Marius 

Adrian cu privire la cererea de înregistrare nr. 22572/22.04.2020, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov de către SIF Transilvania; 

- Admite cererile de intervenţie formulate de dna Alexe Gabriela şi dl Frăţilă 

Constantin, cu privire la cererea de înregistrare nr. nr. 22572/22.04.2020, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov de către SIF Transilvania; 

- Respinge cererea de înregistrarea în registrul comerţului a Hotărârii nr. 1 din 15 

ianuarie 2020 a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, în baza cererii nr. 

22572/22.04.2020.  

Hotărârea este dată cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.  

Precizăm că prin Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2020 a Consiliului de Supraveghere al 

SIF Transilvania s-a aprobat numirea Directoratului SIF Transilvania, pentru un nou mandat de 

patru ani, având în componenţă pe dnii Mihai Fercală, Stan Iulian şi Szitas Ştefan. 
 

Marius - Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

Radu - Claudiu Roşca                         

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct                                   


