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Eveniment important de raportat: Informare litigii in contradictoriu cu Fondul Proprietatea S.A. 
 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la urmatoarele litigii: 
 

1.  Dosar nr. 8169/118/2016, in contradictoriu cu Fondul Proprietatea S.A. 
 

Prin incheierea pronuntata in data de 12.01.2017, instanta de fond, respectiv Tribunalul Constanta, in 
temeiul art. 200 al 3 NCPC, a anulat cererea nr 85050 din 25.11.2016 având ca obiect intervenţie la 
cererea de menţiuni nr. 84938/24.11.2016 înregistrată la ORC Constanţa formulată de intervenienta 
Fondul Proprietatea SA în contradictoriu cu petenta SC Oil Terminal SA.si a admis cererea principală 
formulată de către petenta S.C. OIL Terminal SA. Dispune menţionarea în registrul comerţului a depunerii 
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a SC Oil Terminal SA nr 10 din data de 
21.11.2016. 
 

Reamintim ca in data de 28.11.2016 Fondul Proprietatea S.A. a depus la Tribunalul Constanta o 
cerere de interventie impotriva inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA nr. 
10/21.11.2016 prin care actionarii au aprobat „prelungirea facilitatii de emitere a scrisorii de garantie 
bancara in valoare de 5 milioane euro”. 
 

2. Dosar nr. 8170/118/2016 in contradictoriu cu Fondul Proprietatea S.A. 
 

Prin incheierea pronuntata in data de 12.01.2017, instanta de fond, respectiv Tribunalul Constanta, in 
temeiul art. 200 al 3 NCPC a anulat cererea nr 85048 din 25.11.2016 având ca obiect intervenţie la 
cererea de menţiuni nr 84944/24.11.2016 înregistrată la ORC Constanţa formulată de intervenienta 
Fondul Proprietatea SA în contradictoriu cu petenta SC Oil Terminal SA. si a admis cererea principală 
formulată de către petenta S.C. OIL Terminal SA. dispunand menţionarea în registrul comerţului a 
depunerii Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a SC Oil Terminal SA nr 9 din data de 
21.11.2016. 
 

Reamintim ca in data de 28.11.2016,  Fondul Proprietatea a depus la Tribunalul Constanta o cerere 
de interventie impotriva inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA nr. 9/21.11.2016 
prin care actionarii au aprobat „structura de garantii in vederea prelungirii facilitatii de emitere a scrisorii 
de garantie bancara in valoare de 5 milioane de euro”. 
 

Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata, sentintele civile urmeaza a 
fi redactate si comunicate partilor. 
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