
Societatea  BALEA  ESTIVAL 2002 S.A. 

Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, J13/1275/2002,  

CUI RO 14662555 

 

RAPORTUL CURENT 

conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018 

 

Data raportului:  07.12.2021 

Denumirea entităţii emitente: S.C. BALEA  ESTIVAL 2002 S.A.  

Sediul social: Sediul Neptun, Hotel Balea, Jud. Constanta 

Numărul de telefon 0752 834199, Fax 0241-491073 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 14662555 

Număr de ordine în Registrul Comerţului:  J13/1275/2002 

Capital social subscris şi vărsat: 505.081,50 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: sistemul AeRO al BVB 

 

I. Evenimente importante de raportat: 

DOSARUL: NR. 6017/118/2021/a3 

Materia: Litigii cu profesionisti 

Stadiul procesual al dosarului: APEL 

Obiectul dosarului: SECHESTRU ASIGURATOR 

Parti in proces: 

Parat: - SC BALEA ESTIVAL 2002 SA 

Reclamant: - SC CARLYA SRL 

Document: COMUNICARE ADRESA emisa in 26 noiembrie 2021 si primita la sediul 

societatii in data de 07 decembrie 2021. 

 

Societatea aduce la cunostinta faptul ca in termen de 5 zile are obligatia de a depune 

intampinare. 

 

Conform mentiunilor de pe comunicarea instantei, litigiul are ca obiect sechestru 

asigurator insa atasat comunicarii am primit o cererea de apel formulata de SC CARLYA SRL  

 impotriva sentintei civile nr.587/11.11.2021 pronuntata de Tribunalul Constanta prin care i s-a anulat 

cererea formulata impotriva subscrisei in dosar 6017/118/2021 motivat de faptul ca reclamanta SC 

CARLYA SRL nu a achitat taxa judiciara de timbru. Nu cunoastem continutul dosarului 

nr.6017/118/2021/a3, nu avem acces la alte documente, nu am reusit identificarea dosarului 

pe portal.just.ro . Am identificat pe portal dosarele cu nr.6017/118/2021/a1;  6017/118/2021/a2 si 

6017/118/2021/a.2.1 acestea avand ca obiect  cerere de ajutor public judiciar, cerere de reexaminare 

taxa judiciara timbru si cerere reexaminare ajutor public judiciar formulate de reclamanta SC 

CARLYA SRL in dosarul 6017/118/2021 avand ca obiect pretentii impotriva subscrisei , cu precizarea 

ca  in dosarul nr.6017/118/2021 am primit citatie pentru data de 03.02.2022. 

 

 

 

Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. 
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PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
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