
 

 

 

 

MEMORANDUM 

intocmit pentru admiterea la tranzactionare pe 

Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) 

administrat de BVB a companiei  

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA 

 

 

Intermediar 

 

 

Mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de 

cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata 

pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat 

pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata. 
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1. PERSOANE RESPONSABILE 

Informatiile folosite in elaborarea acestui Document de prezentare referitoare la Emitent 

si activitatea acestuia au fost furnizate de catre SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET 

SA, societate cu sediul in Bucuresti, Cal. Victoriei, nr. 155, bloc D1 Trons. 7, sc. 6, etaj 

12, sector 1, Romania; telefon/fax: 021.222.8236 / 021.312.4469; e-mail: 

secretariat@btt.ro ; site web: www.btt.ro; cod unic de inregistrare 1573170; numar de 

inregistrare la Registrul Comertului J40/2008/1991 (“Emitentul”).  

Persoanele responsabile din partea Emitentului sunt: 

Dl. Crimu Laurentiu – MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Dna. Pavel Dana – DIRECTOR GENERAL 

Verificand continutul acestui document, persoanele responsabile din partea Emitentului,  

mentionate mai sus, reprezentante ale SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA 

declara ca, dupa luarea tuturor  masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in 

prezentul document sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si nu contin 

omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.  

2-11. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT 

Nume Emitent SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA 

Domeniul principal de 

activitate 
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

Obiectul principal de 

activitate 
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

Cod CAEN 5510 

Codul unic de 

inregistrare 
1573170 

Numarul de inregistrare 

la Registrul 

Comertului 

J40/2008/1991 

Adresa 
Romania, Bucuresti, sector 1, Cal. Victoriei, nr. 155, bloc 

D1 Trons. 6, sc. 6, etaj 12 

Numarul de telefon/fax 

de la sediul social 
021.222.8236 / 021.312.4469 

Adresa email secretariat@btt.ro 

Pagina de Internet www.btt.ro 

Numele persoanei de 

legatura cu BVB 
Ghioca Cristina-consilier juridic in cadrul SC BTT SA. 

Simbol de tranzactionare BIBU 

Cod ISIN ROBIBUACNOR5 
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12. SCURT ISTORIC 

 

Inregistrarea initiala a societatii, forma legala de organizare, nume, domeniu 

de activitate 

In 1968 se infiinta „Biroul de Turism pentru Tineret” prin Hotararea Consiliului de Ministri 

al Republicii Socialiste Romania nr. 2170/30.09.1968 – organ specializat cu personalitate 

juridica care se ocupa de organizarea turismului si excursiilor pe plan central, a taberelor 

de odihna pentru tineret, orientarea activitatii turistice de masa.  

In 1990 fostul BTT se desfiinteaza si se creeaza „Compania Autonoma de Turism pentru 

Tineret” (Hotararea Guvernului nr.357/1990). 

Prin Hotararea Guvernului nr.91/04.02.1991 s-a infiintat Societatea Comerciala 

„Compania de turism pentru tineret” SA, denumita si C.T.T. SA, persoana juridica 

romana, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Onesti nr. 4-6, sectorul 1. Activul si 

pasivul Companiei autonome de turism pentru tineret, care se desfiinteaza, se preia de 

societatea comerciala „Compania de turism pentru tineret” SA, cu exceptia fractiunii din 

patrimoniu reprezentand Complexul sportiv, turistic si de agrement „Herastrau” 

Bucuresti. Scopul societatii il constituie organizarea, stimularea si facilitarea dezvoltarii 

turismului si a altor forme de petrecere a timpului liber in randul tuturor categoriilor de 

tineri. 

Prin Hotarare de Guvern, in anul 1992 se reintregeste patrimoniul societatii „Compania 

de turism pentru tineret” SA cu Complexul turistic si de agrement „Herastrau” Bucuresti. 

Prin Hotararea AGA nr.12/15.10.1992, CIM nr.48674//02.12.1992, „Compania de turism 

pentru tineret” SA si-a schimbat denumirea in „Biroul de Turism si Tranzactii” SA. 

Prin Hotararea AGA/09.04.2001, „Biroul de Turism si Tranzactii” SA si-a schimbat 

denumirea in „Biroul de Turism pentru Tineret” SA, societatea fiind inmatriculata la 

Oficiul Registrului Comertului conform certificat seria A/831548, eliberat la 16.05.2001. 

Prin Hotararea Guvernului 1291//2001 a fost aprobat transferul pachetului de actiuni 

detinut de stat la societatea comerciala „Biroul de Turism pentru Tineret” SA Bucuresti 

de la Ministerul Turismului la R.A.-A.P.P.S. 

Prin Hotararea Guvernului 863//2006 are loc transferul pachetului de actiuni detinute de 

stat la Societatea Comerciala „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” SA Bucuresti din 

portofoliul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in 

portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va exercita toate 

drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar in numele statului la aceasta 

societate comerciala. 

Prin Hotararea Guvernului nr.481/2013, se transfera pachetul de actiuni detinut de stat 

la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA, din administrarea Autoritatii 

pentru Administrarea Activelor Statului, in administrarea Ministerului Tineretului si 

Sportului. 
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Societatea are deschisa o sucursala – Biroul de Turism pentru Tineret (BTT SA) 

Sucursala Costinesti, adresa comuna Costinesti, jud. Constanta, tel. 0241.734.007, e-

mail: office@btt-costinesti.ro. 

Din activele entitatii face parte si Hotelul Forum, care este situat pe faleza statiunii 

Costinesti. Pozitionarea excelenta, foarte aproape de plaja, de principalele restaurante si 

terase il recomanda oricarui tip de turisti. Dotarile generale sunt: 139 camere si 4 

apartamente, restaurant, doua terase, doua sali de conferinta, bar. 

Pe langa activitatile principale, societatea asigura si servicii de cumparare, vanzare si 

inchiriere sau subinchiriere de bunuri imobiliare, administrare a unor imobile pe baza de 

comision sau contract, activitati ale agentiilor de publicitate, servicii de reprezentare 

media, activitati ale agentiilor turistice si de interpretare artistica. 

Litigii semnificative 

Cea mai mare parte a litigiilor in care este implicata societatea este determinata de 

nerespectarea clauzelor contractuale de catre asociati si clienti, din contractele de 

asociere in participatiune, superficie sau din inchiriere, in ceea ce priveste neachitarea 

intocmai a obligatiilor financiare ce le revin. 

De asemenea, mai sunt si litigii in curs de solutionare in care nu pot fi estimate 

consecintele patrimoniale la acest moment, avand dosare suspendate. 

Din punct de vedere juridic, pe rolul instantelor judecatoresti sunt inregistrate in prezent 

mai multe dosare, dintre care: 

• Litigii care afecteaza patrimoniul S.C. B.T.T. SA (obligatii de a face – obligare de 

vanzare/la inchiriere active/terenuri – revendicari, actiuni in constatare drept de 

proprietate, rezolutiune/nulitate contracte de vanzare-cumparare, nulitate 

certificat de atestare drept de proprietate, granituiri, reziliere/anulare/constatare 

nulitate absoluta/incetare contracte de inchiriere/asociere/cesiune); 

• Litigii cu profesionistii avand ca obiect pretentii, evacuari, procedura insolventei; 

• Litigii diverse (contestatii la executare, contestatii la poprire, suspendare 

executare, anulari acte administrative). 

BTT SA figureaza ca parte procesuala intr-un numar de 137 de litigii, in care are calitatea 

de apelant-parat, contestator, creditor, intimat, parat, reclamant, tert poprit etc. 

Activele contingente reprezinta un numar de 3 litigii in care BTT SA are calitatea de 

reclamant, partile adverse fiind persoane juridice romane. Solutionarea viitoare a 

acestora se estimeaza ca va fi in favoarea societatii BTT SA. 

Datoriile contingente reprezinta un numar de 7 litigii in care BTT SA are calitatea de 

intimat-reclamat, apelant-reclamant si parat reconventional sau parat si pentru care 

sansele de castig in favoarea societatii sunt medii. 
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Entitatea se afla in litigiu intr-un numar de 6 dosare cu AVAS, acestea neavand efecte 

patrimoniale. 

In multe litigii care sunt in curs de solutionare nu pot fi estimate consecintele 

patrimoniale. 

In anexa I se regasesc detalii privitoare la dosarele pe rol in care societatea este parte. 

Informatii privind creditele bancare semnificative 

Societatea nu are in prezent credite bancare semnificative. 

Istoric de tranzactionare 

Anterior cererii de admitere la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare al 

Bursei de Valori Bucuresti, actiunile companiei s-au tranzactionat pe piata RASDAQ 

administrata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 27.11.1997, avand 

simbolul BIBU. 

Mai jos este prezentat graficul evolutiei pretului actiunilor Emitentului pe piata RASDAQ 

pe parcursul ultimilor trei ani:  

 

Sursa: www.intercapital.ro  

13. DESCRIEREA ACTIVITATII 

Obiectul principal de activitate este “Hoteluri si alte activitati de cazare” precum si alte 

activitati de alimentatie publica, agrement si sport etc. 

Se asigura servicii turistice si prin comercializarea programelor turistice ale altor 

operatori. 
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Printre serviciile pe care le ofera SC Biroul de Turism pentru Tineret SA se numara si: 

• Rezervari si cazari in tara si strainatate; 

• Inchiriere de autocare si microbuze, autoturisme si limuzine de lux; 

• Rezervari de bilete la manifestari cultural-artistice si sportive; 

• Inchirieri de sali de conferinte si organizari de mese festive. 

Cultura organizationala a SC Biroul de Turism pentru Tineret SA s-a dezvoltat si pe baza 

informatiilor privind structura si dinamica patrimoniului, importante pentru stabilirea 

tendintelor viitoare, a identificarii factorilor care favorizau sau influentau negativ 

eforturile depuse pentru imbunatatirea performantelor entitatii. 

14. INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI 

Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata RASDAQ administrata de Bursa de 

Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.11.1997, avand simbolul BIBU. Registrul 

actionarilor este tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. La data elaborarii 

acestui document, capitalizarea Companiei pe piata Rasdaq era de 4.441.682,52 RON. 

La data de 17.02.2015 capitalul social al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA subscris 

si varsat era de 13.541.715 lei impartit in 5.416.686 actiuni nominative, emise in forma 

dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 2,5 RON/actiune. 

Conform datelor furnizate de Depozitarul Central la data de 31.12.2014 capitalul social la 

31 decembrie 2014 se prezinta astfel : 

                               31 Decembrie 2014 

ACTIONARI  Numar actiuni  Valoare nominala  

(RON)  

%  

Ministerul Tineretului si 

Sportului 

4.762.543  11.906.357,50 87,9236  

SIF Transilvania  576.540  1.441.350,00  10,6438  

Alti actionari 77.603  194.007,50 1,4327  

Total  5.416.686 13.541.715 100  

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la vot in 

Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de 

conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. 

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaste pentru fiecare actiune 

un singur proprietar. Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile 

respectarii prevederilor legale. 
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Evolutia anuala a pretului actiunilor SC Biroul de Turism pentru Tineret SA pe piata 

RASDAQ in perioada 2012-2014 este prezentata mai jos:  

Pret (lei) 2011 2012 2013 2014 

Pret de inchidere (lei): 3,6000 1,8500 0,7500 0,9800 

Variatie anuala inchidere:       12,50% -48,61% -59,45% 30,66% 

Pret mediu (lei): 2,700 2,3858 1,4515 0,9100 

Variatie anuala pret mediu: -9,77% -11,63% -39,16% -37,30% 

Pret minim (lei): 1,9000 1,7000 0,7500 0,6500 

Pret maxim (lei): 3,6000 3,9800 2,4000 1,2900 

Variatie min/max: 89% 134% 220% 98% 

Capitalizare bursiera (mil lei) 19,50 10,02 4,06 5,30 

Sursa: www.intercapital.ro 

Numarul de actiuni tranzactionate, valoarea tranzactiilor precum si alti indicatori de 

lichiditate pentru perioada 2012-2014: 

Indicatori lichiditate 2012 2013 2014 

Numar actiuni tranzactionate: 4.261 6.058 1.214 

Valoare tranzactii (lei): 13.049 8.865 902 

Numar tranzactii: 18 17 7 

Volum mediu pe tranzactie: 236 356          173 

Valoare medie pe tranzactie: 725 521 129 

Numar zile de tranzactionare: 12 13 6 

Volum mediu pe zi: 355 466 202 

Valoare medie pe zi: 1.087 682 150 

Sursa: www.intercapital.ro 

15. CONDUCEREA SOCIETATII  

Societatea comerciala BTT SA este administrat in sistem unitar de catre un Consiliu de 

Administratie format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generala a Actionarilor, 

care sunt remunerate prin indemnizatii fixe lunare. 

Pana la data de 27.04.2015 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:  

Nume si prenume 

 

Functie Numar actiuni detinute 

Bombescu Marius Ioan Presedinte 0 

Boblea Ion Membru 0 

Nistor Marian Ionut Membru 0 

Crimu Laurentiu Alin Membru 0 

Sgarbura Laura Membru 0 
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Incepand cu data de 28.04.2015, conform Hotararii nr.16 din 28.04.2015, Consiliul de 

Administratie are urmatoarea componenta: 

Nume si prenume 

 

Functie Numar actiuni detinute 

Crimu Laurentiu Membru 0 

Sgarbura Laura Membru 0 

Leonte Catalin Membru 0 

Lazarov Alexandru Membru 0 

Teodor Corina Mihaela Membru 0 

 

La data redactarii prezentului document conducerea executiva avea urmatoarea 

componenta:  

Nume si prenume 

 

Functie Procent actiuni 

detinute 

Pavel Dana  Director General 0 

Osman Deniz Director Directia Administrare 

Patrimoniu 

0 

 

Curriculum Vitae Pavel Dana,  36 ani 

Director general 

Doamna Pavel Dana este director general al BTT SA incepand cu luna februarie a anului 

2015. Anterior acestei functii dna. Pavel a ocupat timp de 1 an tot in cadrul BTT functia 

de Sef Serviciu Juridic. In perioada decembrie 2011 – martie 2014 a ocupat functia de 

Director Drept si Legislatie in cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Dna. 

Pavel Dana are o experienta de 14 ani in juridic. 

16. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI 

La sfarsitul anului 2013, la sediul social activau 17 angajati iar la sucursala Costinesti 

activau 3 angajati. In exercitiul financiar 2013 numarul mediu de angajati a fost de 

27,24, cheltuielile cu personalul atingand in 2013 nivelul de 1.203.144 lei.  

In prezent, din numarul total de 19 salariati cu contract individual de munca, 17 sunt cu 

studii superioare finalizate iar 2 sunt cu studii medii. 

La nivelul societatii BTT SA nu este constituita organizatie sindicala reprezentativa, 

interesele salariatilor fiind promovate si aparate de reprezentantul lor, ales si mandatat 

special in acest scop.  

Organigrama BTT este prezentata in ANEXA 2. 
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17. COTA DE PIATA/PRINCIPALII COMPETITORI  

Agentia de turism BTT, care se ocupa si de inchirierea camerelor in cadrul activului 

Forum Costinesti considera ca principalii competitori pe piata de vanzare o reprezinta 

agentiile de turism si, ca si agentii de turism competitoare, care in unele cazuri pot 

deveni si colaboratoare, pot fi luate in considerare cele care au un target de clienti 

asemanator agentiei BTT, cum ar fi: 

• Mareea Comtur 

• Paradis Vacante de Vis 

• Inter-Tour 

• BTT Targoviste 

• Gorj Turism 

• Eximtur 

• Est Turism 

In cazul hotelurilor, putem considera ca si competitori unitatile de cazare care fac parte 

din aceasi clasificare, respectiv 2 stele, si sunt pozitionate in statiuni apropiate ca si 

distanta si conditii oferite turistilor: 

• Hotel Azur Costinesti  

• Hotel Linda Venus 

• Hotel Impact G Costinesti  

• Hotel Florica Venus 

• Hotel Intim Costinesti  

• Hotel Sanda Venus 

• Hotel Tiberius Costinesti  

• Hotel Violeta Jupiter 

• Pensiunea Maria Costinesti  

• Hotel Cometa Jupiter 

• Hotel Stefania Costinesti  

• Hotel Delta Jupiter 

• Hotel Majestic 2 Olimp  

• Hotel Mures Saturn 

• Hotel Slatina Olimp  

• Hotel Prahova Saturn 

• Hotel Banat Olimp  

• Hotel Siret Saturn 

• Hotel Craiova Olimp  

• Hotel Cerna Saturn 

 

Serviciile hoteliere se lupta pentru pastrarea clientilor. In contextul economic dificil cu 

care s-a confruntat in ultimul timp industria turistica, grupurile hoteliere s-au dovedit 

mai interesate sa isi pastreze clienti decat sa atraga noi oaspeti. Similitudinile dintre 

diversele programele de fidelizare a clientilor scot la lumina concurenta acerba din 

industria hoteliera. 
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18. DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE 

ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS 

 
Evolutia cifrei de afaceri perioada 2007-2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

Anii 2007 – 2012 se inscriu intr-o etapa de declin a afacerii, cifra de afaceri scazand in 

mod continuu, anul 2011 fiind anul in care s-a atins un minim de 1.849.205 lei. In 2012 

cifra de afaceri a SC Biroul de Turism pentru Tineret SA creste cu 14,71 %, impactul 

macroeconomic punandu-si accentul in mod evident.   

Tendinta descrescatoare se inregistreaza si in urma unui program de restructurare, prin 

care s-au adoptat masuri ca desfiintarea unor sucursale. 

Veniturile din exploatare au crescut in 2013 fata de exercitiul financiar precedent cu 

139%, iar cele financiare au inregistrat o scadere de 99,14%. 

 

 

Structura veniturilor totale 2012 – 2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere in 2013 fata de anul 2012 cu 

5.971.716 lei, acest fapt se datoreaza majorarii cuantumului altor venituri din 

exploatare.  
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Entitatea a inregistrat venituri din despagubiri, penalitati ca urmare a neachitarii la 

scadenta a obligatiilor de catre partenerii contractuali, in valoare de 681.068 lei.  S-a 

avut in vedere si procesul-verbal intocmit de Curtea de Conturi Municipiul Bucuresti si 

Decizia 159/2013. 

In luna august 2013, s-a vandut un teren in suprafata de 21.129 mp situat in Bucuresti, 

B-dul Bucurestii Noi, in valoare de 7.028.004 lei. In 2013 s-a inregistrat si vanzarea prin 

licitatie a unui teren intravilan cu destinatie curti-constructii , in valoare de 697.462 lei. 

 

Veniturile din exploatare aferente anilor 2012 -  2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

Productia vanduta detine in anul 2013 o pondere de 18,06 % iar alte venituri din 

exploatare 81,92 %, in totalul veniturilor din exploatare. 

Veniturile  din vanzarea produselor finite – Costinesti Forum au inregistrat o valoare la 

31.12.2013 de 57.660 lei, veniturile din serviciile prestate Costinesti 464.382 lei, 

veniturile din chirii 1.048.533 lei, veniturile din activitati diverse 283.380 lei. 

Veniturile din chirii sunt obtinute in urma contractelor de asociere, superficie, inchiriere 

spatiu locativ situat in localitatea Costinesti, blocul Grup Gospodaresc Nord, alte 

contracte de inchiriere. In unele cazuri, folosinta bunurilor inchiriate s-a efectuat cu 

acordul societatii, dupa expirarea termenelor stipulate in contractele de inchiriere, 

veniturile fiind inregistrate in baza tacitei relocatiuni.  

Drepturile de superficie sunt transformate in venituri in baza dreptului de proprietate pe 

care entitatea  il are asupra unor terenuri, pana la perfectarea unor contracte de 

inchiriere. 
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Structura productiei vandute 2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

19. CLIENTI PRINCIPALI/CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

In anul 2014, singurul client cu pondere mai mare de 10% in cifra de afaceri a fost 

B.T.T. Perla Costinestiului S.A. cu o pondere de 11.77%. Clientii cu ponderi mai mici de 

10% sunt prezentati in tabelul urmator: 

Nr.crt. Denumire client 
Ponderea in cifra 

de afaceri (%) 

1 RESIB S.A. 7.56 

2 VOX S.A.                                                                                                                     6.48 

3 D.V.G. COMIMPEX S.R.L.                                                                                                       6.27 

4 ASOCIATIA DE PROPRIETARI "A-2002 COSTINESTI"                                                      5.33 

5 CORSA TRANS S.R.L.                                                                                                           4.94 

6 HYINVEST PRIMERO CONSULTING SRL                                                                                              4.72 

7 COMPACT IMPEX S.R.L.                                                                              4.53 

8 CARNAVAL 2000 S.R.L.                                                                                                         3.22 

9 ZAZU CONCEPT SRL                                                                                                             3.05 

10 CARDINAL 2000 S.R.L.                                                                             2.98 

11 CON SRL                                                                                                                      2.9 

12 OPOGETE IMPEX SRL                                                                                                            2.83 

13 VODAFONE ROMANIA SA                                                                              2.33 

14 DISCOVERY BLUE RGB S.R.L.                                                                                                    2.18 

15 NBC LINE SRL                                                                                                                 1.82 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 
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20. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI  

Ca si incasari, in sezonul estival 2014, cele mai mari venituri au provenit din contractele 

si conventiile avute cu diferite agentii de turism. 

Gradul de ocupare a camerelor existente a diferentiat in functie de perioada de sezon, 

dupa cum urmeaza: 

• Luna mai: apx.70%-80% 
• Luna iunie: apx.25% 

• Luna iulie: apx.50-60% 

• Luna august: 90%-95% 

• Luna septembrie: apx.25% 

Compania considera ca incasarile provenite din inchirierea camerelor in cadrul activului 

Hotel Forum Costinesti in anul 2014 reprezinta o parte semnificativa din bugetul de 

venituri al societatii pe anul respectiv. 

21. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE  

BILANT 

- lei -  2011 2012 2013 S1.2013 S1.2014 

Elemente de 

activ 
          

Active 

imobilizate 
68.633.426 59.818.664 51.656.225 59.498.436 51.343.522 

Active circulante 14.310.542 15.117.061 9.522.030 11.642.856 8.057.944 

Cheltuieli in 
avans 

15.894 9.864 9.090 8.491 11.075 

TOTAL ACTIVE 82.959.862 74.945.589 61.187.345 71.149.783 59.412.541 

      
Elemente de 

pasiv  
          

Capitaluri 

proprii 
75.217.177 65.152.126 57.670.105 63.751.740 55.774.472 

Datorii total, din 

care: 
736.641 4.002.840 2.413.090 1.166.482 2.509.070 

             
     < 1 an 

736.641 4.002.840 2.413.090 1.166.482 2.509.070 

             

     > 1 an 
0 0 0 0 0 

Provizioane 6.988.575 5.773.395 1.104.150 5.773.395 1.104.150 

Venituri in avans 17.469 17.228 0 458.166 24.849 

TOTAL PASIVE 82.959.862 74.945.589 61.187.345 71.149.783 59.412.541 

Activul bilantier in anul 2013 a inregistrat o scadere de 18,36% fata de exercitiul 

financiat precedent. In cadrul acestuia activele imobilizate s-au micsorat cu 13,65%, 

activele circulante s-au diminuat  cu 37,01%, iar cheltuielile in avans s-au micsorat cu 

7,85 puncte procentuale.  

Disponibilitatile aflate in casierie si in conturi la banci au avut o evolutie ascendenta, 

inregistrand o majorare in 2013 comparativ cu exercitiul financiar precedent de 

277,54%.  
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Pasivul bilantier in exercitiul financiar 2013 s-a micsorat cu 18,36 puncte procentuale, 

capitalurile proprii au scazut cu 11,48%, datoriile au inregistrat o diminuare de 39,72%, 

iar provizioanele s-au diminuat in marime absoluta in valoare de 4.669.245 lei.  

In debitul contului “Actiuni proprii detinute pe termen lung” s-a inregistrat suma de 

9.166.983,53 lei compusa din: 5.035.352,52 lei rascumparare sub litigiu a pachetului de 

actiuni Dragon Medical Complex SA, 197.600 lei actiuni adjudecare teren situat in 

Bucuresti sector 3, in suprafata de 3391 mp, 2.286.491,01 lei plati efectuate prin 

virament bancar si 1.647.543,99 lei plata de efectuat conform Deciziei definitive 

35398/3/2009. 

Din totalul activului bilantier aferent anului 2012, activele imobilizate detin o pondere de 

79,82%, activele circulante 20,17%, iar cheltuielile in avans 0,01%. 

Din totalul activului bilantier aferent anului 2013, activele imobilizate detin o pondere de 

84,42%, activele circulante 15,56%, iar cheltuielile in avans 0,01%. 

 

 
Structura activului bilantier 2012 – 2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

 

Valoarea activelor imobilizate a inregistrat o modificare in marime absoluta in anul 2013 

comparativ cu exercitiul anterior de -8.162.439 lei, activele circulante au scazut cu 

5.595.031 lei, cheltuielile in avans s-au diminuat cu 774 lei. 

Structura activelor imobilizate pentru anii 2012 si 2013  este prezentata in tabelul 

urmator: 

 

 

 



  

15 

 

Element patrimonial de activ 31.12.2012 31.12.2013 

Imobilizari necorporale  1.913 2.613 

Imobilizari corporale  57.027.467 49.760.731 

Terenuri si constructii 56.647.720 49.461.769 

Instalatii tehnice si masini 144.645 115.055 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 223.580 183.907 

Imobilizari corporale in curs de executie 11.522 0 

Imobilizari financiare 2.789.284 1.892.881 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 59.818.664 51.656.225 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

In exercitiul financiar 2013 , comparativ cu cel anterior, valoarea terenurilor si 

constructiilor a inregistrat o diminuare de 12,69 puncte procentuale, instalatiile tehnice si 

masinile au scazut cu 20,46 puncte procentuale, alte instalatii, utilaje si mobilier s-au 

diminuat cu 17,74 puncte procentuale. Imobilizari corporale in curs de executie au 

scazut de la 11.522 lei la 0 lei. Imobilizarile necorporale au crescut cu 36,59%, iar cele 

financiare s-au diminuat cu 32,14%. 

In tabelul urmator este prezentata ponderea imobilizarilor corporale, necorporale si a 

celor financiare in total imobilizari: 

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 

Ponderea imobilizarilor necorporale in total imobilizari 0,00% 0,01% 

Ponderea imobilizarilor corporale in total imobilizari 95,33% 96,33% 

Ponderea imobilizarilor financiare in total imobilizari 4,66% 3,66% 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 

Se observa ca in anul 2013 ponderea terenurilor si constructiilor in total imobilizari 

corporale a crescut cu 0,07 %. De asemenea a inregistrat o scadere in 2013 comparativ 

cu anul 2012  ponderea instalatiilor tehnice si masini in total imobilizari corporale de 

0,02%. Ponderea altor instalatii, utilaje si mobilier in total imobilizari corporale a crescut 

cu 0,02%. 

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 Abatere 

Ponderea terenurilor si constructiilor in total 

imobilizari corporale 99,33% 99,40% 0,07% 

Ponderea instalatii tehnice si masini in total 

imobilizari corporale 0,25% 0,23% -0,02% 

Ponderea alte instalatii, utilaje si mobilier in 

total imobilizari corporale 0,39% 0,37% -0,02% 
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Ponderea avansuri si imobilizari corporale in 

curs de executie in total imobilizari corporale 0,02% 0,00% -0,02% 

In totalul pasivului , ponderea capitalurilor proprii a crescut in marime relativa in 2013 

comparativ cu anul 2012, cu 7,32 puncte procentuale,   ponderea datoriilor s-a diminuat 

cu un procent de 1,40%, veniturile in avans s-au micsorat cu 0,02%, iar ponderea 

provizioanelor a inregistrat o scadere de 5,90 puncte procentuale. 

 La 31.12.2013, structura provizioanelor era urmatoarea: 

• Provizioane Pentru Litigii – SEDIU - DS15085/3/2007/7908 MP. TEREN S3, in 

valoare de 593.314 lei 

• Provizioane Pentru Litigii – SEDIU - Panoramic Lux IMEX DS 12282/118/2010, 

in valoare de 442.460 lei 

• Provizioane Pentru Litigii – SEDIU - STRAT GEHORGHE DS 2112/254/2013, in 

valoare de 68.376 lei                                         

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

- lei - 2011 2012 2013 S1.2013 S1.2014 

Cifra de 

afaceri 
1.849.205 2.121.296 1.855.989 357.441 357.475 

Venituri 
operationale 

8.616.414 4.296.208 10.267.924 470.260 394.296 

Cheltuieli de 
exploatare 

8.794.268 8.521.580 11.884.101 1.886.415 2.315.790 

Rezultatul 

operational 
-177.854 -4.225.372 -1.616.177 -1.416.155 -1.921.494 

Rezultatul 

financiar 
424.497 2.184.196 -893.276 15.771 1.391 

Rezultatul 
brut 

246.643 -2.041.176 -2.509.453 -1.400.384 -1.920.103 

Rezultatul net 246.643 -2.041.176 -2.509.453 -1.400.384 -1.920.103 

Rezultatul net 

pe actiune 
0,05 -0,38 -0,46 -0,26 -0,35 

 

 
Evolutia profitului net pe perioada 2007 -2013 

Sursa: S.C. B.T.T. S.A. 



  

17 

 

Anii 2007 – 2012 se caracterizeaza printr-o evolutie sinusoidala a pierderii nete. In anul 

2011 se inregistreaza pentru prima data , in perioada de mai sus, un profit net in valoare 

de 246.643 lei. 

Rezultatul anului 2013 reprezinta pierdere si aceasta creste cu 468.277 lei in 2013 fata 

de 2012. Rezultatul net al exercitiului este in 2013 de – 2.509.453 lei , iar in 2012 se 

inregistreaza o pierdere de 2.041.176 lei, majorarea rezultatului negativ reflectand  un 

aspect nefavorabil. 

22. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE 

Datorita dosarelor de litigii mentionate mai sus si posibilitatii ca emitentul sa piarda o 

parte din aceste dosare pe rol, emitentul considera ca rezultatele financiare pot fi 

afectate negativ. 

23. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE 

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare si in conformitate cu actul constitutiv al Societatii, 

fiecare actiune a societatii detinute de actionar la data de inregistrare stabilita conform 

reglementarilor specifice si aprobate de AGA confera acestuia dreptul de a beneficia de 

dividende pentru exercitiul financiar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de 

Adunarea Generala a Actionarilor. 

Societatea nu a acordat dividende actionarilor pentru exercitiile financiare aferente anilor 

2010-2013 si nu anticipeaza posibilitatea de a acorda dividende catre actionarii Societatii 

in urmatorii ani. 

24. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII 

In ultimii ani societatea a luat diferite masuri pentru imbunatatirea situatiei economico-

financiare iar pentru urmatorii ani doreste: 

• Sa furnizeze servicii de alimentatie publica si hoteliere de buna calitate, la preturi 

accesibile care sa anticipeze nevoile si asteptarile clientilor, avand ca obiectiv 

oferirea de valoare pentru client; 

• Sa promoveze respectul si transparenta prin tratamentul egal al tuturor 

partenerilor  si prin mentinerea unei comunicari eficace cu toti factorii interesati; 

• Sa promoveze o structura organizatorica dinamica si sa depuna eforturi sustinute 

in vederea cresterii fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare; 

• Cresterea cifrei de afaceri a societatii prin diversificarea ofertei turistice, 

introducerea unor noi programe nationale in circuitul turistic; 

• Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si 

motivare a personalului acesteia; 

• Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului: optimizarea 

consumurilor (electricitate, hartie, apa), eficacientizarea energetica a cladirilor, 

scaderea impactului negativ al activitatii IT. 

SC BTT SA  a identificat urmatoarele masuri de reducere a platilor restante : 
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• Utilizarea procesului de compensare ;  

• Notificarea, in vederea actionarii in instanta a clientilor restanti; 

• Transmiterea periodica de notificari catre clientii restanti cu sumele datorate; 

• Actionarea in instanta a clientilor rau platnici; 

• Calcularea de penalitati de intarziere la plata; 

• Constituirea de garantii financiare de catre clientii  SC BTT SA. 

25. FACTORI DE RISC 

Prevenirea  riscurilor si a factorilor de nesiguranta in conditiile in care in economie au 

existat fenomene de instabilitate legislativa, economice si comerciala, a determinat 

societatea sa ia masuri de contracarare a unor situatii care sa-i afecteze interesele.  

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti. Politica societatii este 

ca toti clientii sa faca obiectul unor proceduri de verificare, soldurile de creante sunt 

monitorizate permanent, avand ca tinta mentinerea la nivel scazut a expunerii societatii 

la riscul unor creante neincasabile. 

Riscul aferent mediului economic 

Rentabilitatea societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:  

• inflatie;  

• modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare; 

• schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar. 

Riscul juridic  

Din punct de vedere juridic, pe rolul instantelor judecatoresti sunt inregistrate in prezent 

mai multe dosare, dintre care: 

• Litigii care afecteaza patrimoniul SC BTT SA (obligatii de a face – obligare de 

vanzare/la inchiriere active/terenuri – revendicari, actiuni in constatare drept de 

proprietate, rezolutiune/nulitate contracte de vanzare-cumparare, nulitate 

certificat de atestare drept de proprietate, granituiri, reziliere/anulare/constatare 

nulitate absoluta/incetare contracte de inchiriere/asociere/cesiune); 

 

• Litigii cu profesionistii avand ca obiect pretentii, evacuari, procedura 

insolventei; 

 

• Litigii diverse (contestatii la executare, contestatii la poprire, suspendare 

executare, anulari acte administrative). 

 

26. INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE IN 

PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA LISTARII 

 

Emitentul nu a derulat nicio oferta de valori mobiliare in perioada de 12 luni anterioara 

admiterii la tranzactionare pe Sistemul Alterativ de Tranzactionare (AeRO) administrat 

de BVB. 
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27. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL, DACA 

EXISTA  

 

La acest moment nu exista planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital. 

 

28. AUDITORII FINANCIARI  

Auditorul financiar al Emitentului este Societatea PKF Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, 

sector 4, str. Oitelor, nr. 7, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/637/2007, CUI 

20568170, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata prin 

Laura Iancu – auditor financiar si Andreea Babuciu-Tudose – auditor financiar. 

29. SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE 

SC BTT SA detine la 31 decembrie 2014 actiuni la urmatoarele companii: 

DENUMIRE SOCIETATE Atribut fiscal 

Participatie  (LEI) 

SC BTT SA  

conform evidente 

societate 

SC ALBATROS PROD SA R 6597090 28.030,00 

SC BTT CALUL BALAN BUFTEA SRL R 3616995 230,00 

SC BTT COMPLEX BASCOV SA R 3111674 86.200,00 

SC BTT COVASNA SA R 3464722 1.020,00 

SC CASINO EST SRL R 3149695 595.270,00 

SC ROMBULG SRL R 2795450 100,00 

SC VICTORIA INTERNATIONAL  SA  R 4429928 110,00 

SC BTT PERLA COSTINESTI SA R 4475150 1.794.830,00 

 Total 2.505.790,00 

 

 

 

 

 

 

Semnaturi 

 

 

Dna. Pavel Dana – DIRECTOR GENERAL 

___________________________ 

 

Director Administrare Patrimoniu 

Deniz Osman 

Serviciul Juridic 

C.J. Cristina Ghioca 

Serviciu Economic  

Tudora Voivozeanu 



 Situaţia litigiilor pe rol în care figurează ca parte procesuală SC BTT SA 

1

Tribunalul 
Constanţa, 

Secţia a II-a 
Civilă

ALCOSTER 
SRL

13327/118/2012
Procedura falimentului în formă 

simplificată
creditor fond

SC 2310/12.09.2013 - în temeiul 
disp.art.131 din legea 85/2006 
închide procedura insolvenţei

2
Judecătoria 
Sectorul 1 
Bucureşti

AUTORITAT
EA PENTRU 
VALORIFICA

REA 
ACTIVELOR 
STATULUI 
(contestator), 

DAC AIR 
S.A. (intimat) 

ş.a.

17217/299/2011

Contestaţie la executare împotriva 
executării silite şi tuturor actelor de 

executare constând în poprirea 
efectuată asupra acţiunilor sau părţilor 
sociale pe care AVAS le deţine la terţii 

popriţi şi procesul verbal privind 
cheltuielile de executare din data de 

04.04.2011, aferente S. Com. 
9171/29.09.2011 a TB, S a VI-a 

Com., dosar 23/3/2007, efectuate de 
BEJ Nemeş Dan în dosarul de 
executare nr. 10/2011, până la 

concurenţa sumei totale de 564.669,63 
lei + 9.671.328 USD (în echivalent lei, 
în funcţie de cursul oficial leu-USD, 

stabilit de BNR la data plăţii)

terţ poprit fond

02.12.2014-instanta a respins ca 
neintemeiata cererea de 

susupendare a executarii silite si 
contestatia la executare 

formulata de AAAScu recurs in 
15 zile de la comunicare.  

25.11.2014-s-a amanat cauza 
22.04.2014 - lipsa procedura in 
ceea ce priveste doi dintre tertii 

popriti. Instanta a suspendat cauza 
in temeiul art. 155 ind. 1 alin. (1) 

C.  proc. civ. (14.02.2012 - în 
temeiul art.155 ind. 1 C.p.c. 

suspendă judecata pentru 
neconformarea din partea 
contestatoarei de a indica 

lichidatorii terţilor popriţi faţă care 
este lipsă de procedură)

3

Tribunalul 
Bucureşti - 

Secţia a VI-a 
Civilă

AUTORITAT
EA PENTRU 
VALORIFICA

REA 
ACTIVELOR 
STATULUI 
(contestator), 

S.I.F. 
MOLDOVA 

S.A., 
HORTICOLA 
SA, AGRANA 

ROMANIA 
SA

52816/299/2012

Contestaţie la poprire, anularea adresei 
de înfiinţare a popririi şi a actelor 

adiacente (proces-verbal de stabilire 
cheltuieli executare) efectuate de BEJ 
Samoilă Liliana Minodora, în dosarul 
de executare nr. 104/2012, anularea 
încheierii de încuviinţare a executării 

silite pronunţate în dosarul nr. 
10426/299/2012

recurent - 
intimat - 

terţ poprit
recurs

21.08.2014 - Tribunalul a admis 
Recursul formulat de BTT SA si 

recursul formulat de AAAS a 
acasat sentinta recurata si a 
trimis cauza spre rejudecare 

Judecatoriei Sectorului 1   
24.07.2014 - lipsa de procedura 

cu doi dintre tertii popriti 
ÎNTÂMPINARE (Fond: SC 

11392/21.05.2013 - J1 califică excepţia 
puterii lucrului judecat ca fiind excepţia 

autorităţii de lucru judecat. Respinge 
acţiunea ca existând autoritate de lucru 

judecat a sentinţei civile nr. 
7360/24.09.2012 pronunţată de judecătoria 

Sector 5 Bucureşti în dosarul nr. 
10384/302/2012.

5
Judecătoria 

Sector 1

AUTORITAT
EA PENTRU 
ADMINISTR

AREA 
ACTIVELOR 
STATULUI 
(contestator), 
SC DAC AIR 
SA (creditor), 
SC OVIDIU 
SA etc. (terţi 

popriţi)

22484/299/2013

Contestaţie la executare împotriva 
actelor de executare efectuate de BEJ 

Nemeş Dan, constând în poprirea 
efectuată in baza S. Civ. 

9171/29.09.2011 a TB (pentru suma 
de 9.671.328 USD), pv din 

04.04.2011 si pv din 03.04.2013, 
suspendarea executării silite pana la 

sol. contestatiei, intoarcerea executarii

terţ poprit fond

s-a dispus anularea cereii Cu 
drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare-08.10.2014 
10.09.2014 - s-a depus  cerere de 

amanare a cauzei pentru 
imposibilitate de prezentare 

formulata de aparotorul ales al 
tertului poprit 09.07.2014 - lipsa 
procedura cu toti tertii popriti 

instanta a acordat un nou termen  
25.06.2014 - lipsa de procedura 

cu doi dintre tertii popriti  
14.05.2014- instanta a admis 
cererea de repunere pe rol a 

cauzei formulata de AAAS, lipsa 
procedura cu trei dintre tertii 
popriti 20.11.2013- respinge 

cererea formulată de intimată 
privind disjungerea contestaţiei 

la executare faţă de terţii 
popri ţiSC Casa Editorială pentru 

turism şi cultur ă, SC Agro 

ANEXA 1

Termen
Valoare 
litigiu

Obiect dosar
Calitate 

BTT
Stadiu 
dosar 

Nr. crt.
 Instanţa de 

judecată
Parte adversă Număr dosar



6
Judecătoria 

Sector 1

AUTORITAT
EA PENTRU 
ADMINISTR

AREA 
ACTIVELOR 
STATULUI 
(contestator), 
SC DAC AIR 
SA (creditor), 
SC OVIDIU 
SA etc. (terţi 

popriţi)

29259/299/2013
contestaţie la executare suspendare 

executare
terţ poprit fond

27.01.2015-  Respinge excepţiile 
lipsei dovezii calităţii de 

reprezentant şi lipsei de interes 
ca neîntemeiate. Respinge 

contestaţia ca neîntemeiată. 
Respinge cererea de suspendare 
a executării silite ca fiind r ămasă 
fără obiect. Cu drept de recurs în 

termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronunţată în 
şedinţă publică, astăzi, 
27.01.2015.  20.01.2015-

pronuntarea a fost amanata 
28.05.2014-Judecatoria 

Sectorului 2 a invocat din oficiu 
exceptia necompetentei 

teritoriale si a declinat cauza in 
favoarea Judecatoriei Sectorului 

7

Curtea de Apel 
Bucureşti - 
Secţia a V-a 

Civilă

AMIRAL 
COSTINEŞTI 

S.R.L.

6732/2/2013 
(Nr. fond 

2315/3/2009)

Obligaţie de a face: vânzarea activului 
situat în Costineşti, bl.GGNord, sc.4, 
et.2, ap.203, la preţul negociat, stabilit 

pe baza unui raport de evaluare 
întocmit de către un expert acceptat de 

părţi, după deducerea investiţiilor 
efectuate în active de soc.

apelant - 
pârât

apel

22.10.2014- recurs la I.C.C.J.        
DC 68/28.01.2014 - CAB admite 
apelul. Schimbă sentinţa atacată 
în sensul că: Respinge acţiunea 
ca nefondată. Obligă intimata-

reclamantă la plata către 
apelanta-pârâtă a sumei de 
2.059,20 lei reprezentând 

cheltuieli de judecată în apel. Cu 
recurs.

 (Fond: Trib. Buc. -
SC2309/19.03.2013 - admite 

cererea. obligă pârâta să încheie cu 
reclamanta contract de vânzare 

cumpărare având ca obiect imobilul 
situat în Costineşti. Obligă pârâta la 
plata sumei de 14.300 lei cheltuieli 
de judecată (30.01.2012 - CAB admite 
recursul, casează Încheierea de şedinţă din 

08.02.2011 şi trimite cauza la prima 
instanţă pentru continuarea judecăţii; Înch. 
08.02.2011/TB - suspendat în temeiul art. 
155.1 C. proc. civ., faţă de lipsa achitării 
onorariului de expert de către reclamant)

9
Judecătoria 
Mangalia

Balaban Vasile 2645/254/2013

Contestaţie la executare, anularea 
executării silite ce face obiectul dos. 
63/2008 al BEJ Grasu Gelu Iulian, 
constatarea împlinirii termenului de 
perimare prevăzut de art. 389 alin. 1 
Cpc, termen prin împlinirea căruia se 

stinge procedura de executare

intimat fond
SC 2276/03.12.2013 - J. Mangalia  

respinge cererea

10
Curtea de Apel 
Constanta, S 

com

Bertil Amicos 
2000 SRL

16/36/2001 
(673/2001; 

3831/com/2000) 

Obligaţia de a face – obligarea pârâtei 
la vânzarea activelor „casute de piatra 
2 paturi nr. 254-257 si nr. 283-285; 5 
paturi nr. 415-417, cu anexa ½ din 

grup sanitar nr. 5”, bunurile aferente 
situate in Costinesti, active ce fac 

obiectul contr de asociere nr. 
243/14.05.1999 si daune cominatorii 

300.000 lei /zi de la ramanerea 
definitiva a hotărârii

 apelanta - 
parata

      apel

Decizie nr.134/11.03.2015 Admite 
apelul. Schimbă în parte hotărârea 

apelată în sensul că respinge şi 
capătul de cerere privind obligarea 

pârâtei să încheie contractul de 
vânzare-cumpărare pentru activul în 

litigiu. Păstrează celelalte 
dispoziţii. Cu recurs. Repus pe rol, 
termen:11.02.2015     7.06.2004 - 
suspendat in temeiul art. 244 alin.1 

pct. 2, pana la solutionarea 
definitivă a dosarului nr. 

18380/299/2005
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Judecătoria 
Mangalia 

(Tribunalul 
Constanta - 

recurs 
împotriva 

Încheierilor 
din 23.05.2007 
şi 14.04.2009)

BERTIL 
AMICOS 
2000 SRL

468/254/2006 
(5694/118/2010 -

recurs)

Pretentii in valoare de 12.875,88 
RON, reprezentand penalitati de 

intarziere calculate conform contr. de 
Asoc. In Part. Nr.243/14.05.1999

reclamant fond
12.875,88 

RON

noul termen-04.02.2015 
30.12.2014-repunere pe rol 
20.02.2013, 02.11.2011, 

15.04.2009 - menţine suspendarea; 
23.05.2007 - suspendat în conf. cu art. 244 
al.1 pct.1 C.Pr.Civ., până la sol. Dos. nr. 
18380/299/2005; 01.09.2010 - respinge 

recursul împotriva Încheierilor din 
23.05.2007, prin care s-a dispus 

suspendarea cauzei şi din 14.04.2009, prin 
care s-a menţinut suspendarea, ca nefondat)

12
Tribunalul 
Constanţa

BERTIL 
AMICOS 
2000 SRL

4185/118/2008

obligaţia de a face - obligarea pârâtei 
să predea reclamantei activele ce au 

făcut obiectul contractului de asociere 
nr. 243/14.05.1999, evacuarea pârâtei 
din imobilul proprietatea SC BTT SA 
format din teren şi construcţiile situate 

pe acesta, obligarea paratei la plata 
contravalorii lipsei de folosinta de la 

data expirarii contractului pana la data 
predarii efective  a activelor, in suma 

reclamant fond

21.11.2011 - Respinge sesizarea. 
Constată că nu a operat 
perimarea   (16.10.2008 

Încheiere - admite exceptia 
inadmisibilita ţii capatului de 
cerere privind contravaloarea 
lipsei de folosinţă; suspendă 

judecata cf. Art. 244 alin 1 pct. 1 
C. pr. Civ. Până la soluţionarea 

irevocabilă a dosarului nr. 

13
Tribunalul 
Constanţa

Bertil Amicos 
2000 SRL, 

ORC 
Constanţa

2673/118/2011 
(fost 
10739/118/2009
)

cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei pentru o creanţă în 

cuantum de 10.863,70 lei; contestaţie 
împotriva cererii de deschidere a 

procedurii insolvenţei

creditor

rejudeca
re fond 
dupa 

casare

noul termen-27.04.2015 
22.01.2015-amana pronuntarea  

20.11.2014-amana cauza 
18.09.2014-amana cauza 

07.04.2014-admin. Jud a depus la 
dosar raport de activitate in care 

arata stadiul de solutionare al 
cauzei nr. 10616/118/2011 
(05.05.2011 RESPINGE CA 

NEFONDATĂ CONTESTAŢIA. 
DISPUNE DESCHIDEREA 

PROCEDURII INSOLVENŢEI)

14

Tribunalul 
Constanţa - 
Secţia a II-a 

Civilă

Bertil Amicos 
2000 SRL - 
PRIN ADM. 
JUDICIAR 
C.I.I. RUSU 

MIRELA 

10616/118/2011 
(contestaţie în 
dosarul de fond 
nr. 
2673/118/2011, 
nr. vechi 
10739/118/2008
)

Contestaţie tabel preliminar - 
procedura insolvenţei

contestator
fond - 

rejudeca
re

14.04.2014- Instanta a admis contestatia 
formulata de SC BTT SA  la tabelul 
preliminar al creantelor SC Bertil 

Amicos 2000 SRL 24.03.2014- instanta a 
ramas in pronuntare si a amanat 
pronuntarea la data de 31.03.2014     

24.03.2014 (DC 856/21.06.2012 CA C-ţa 
admite recursul, casează hot. şi trimite 

cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe 
în ce priveşte c/val. dr. de fol. şi a 

impozitului pe clădiri în limita max. de 
800,922 lei şi recunoaşterea de către deb. a 

contrav. serv. furnizate (FOND: S.civ. 
234/23.01.2012 Tb. C-ta admite 

contestatia, dispune înscrierea creditoarei 
SC BTT SA în tab. Def. Şi cu creanţa de 
51.142,46 lei la ordinea de prioritate prev. 

de art. 123 pct.8 Lg85/2006)

15
Judecătoria 

Braşov
Brunu Mario 

Nicolas
15305/197/2013

acţiune în constatare - că prin dec. Civ. nr. 
11/Ap/09.02.2009 a C.A.Braşov, BTT SA a 
fost obligată să lase reclamantului în deplină 

proprietate şi posesie imobilul teren în supr. De 
2.186 mp, înscris în CF 10720 Râşnov, nr. top. 

7514/4/3, 7514/4/4, că prin proc.-verbal din 
11.05.2009, emis de SCPEJ Dincă şi Corşate în 

dos. 417/2009 a fost pus în posesie asupra 
terenului, că pârâta apare înscrisă în CF ca 
titulară a dr. real tabular asupra terenului, 
conform extrasului CF nr. 100226 (nr. CF 

vechi 10720 Râşnov) şi 100188 (nr. CF vechi 
10720 Râşnov), emise de OCPI Zărneşti, că nu 

mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a 
dreptului înscris în favoarea BTT SA şi că au 
încetat efectele actului juridic în temeiul căruia 
s-a făcut înscrierea, rectificarea CF nr. 100226 
nr. top. 7514/4/3 şi 100188 nr. top. 7514/4/4, 
provenit edin conversia de pe hârtie a cărţii 

funciare nr. 10720 Râşnov, reprezentat de teren 
în supr. de 2.186 mp, în sensul radierii 

dreptului de proprietate al pârâtei asupra 
acestui imobil, înscrierea în CF a imobilului a 

dreptului de proprietate al reclamantului.

pârât fond

16.05.2014 - comunicare hotarare 
civila nr. 4966/22.04.2014 (cu 
apel 30 zile de la comunicare) 

14.04.2014
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CAB Secţia a 

VI-a Com.
BTT CALUL 
BALAN SA 

26612/3/2004

reziliere contract de asociere în 
participaţiune 

nr.59/29.03.2000+evacuare+ pretenţii 
(Restaurant Calul Balan si anexe+ 

folosinta teren aferent in suprafata de 
13500 mp)

apelant-
reclamant

apel
212.431,94 

RON

noul termen-27.05.2015 
25.03.2015-Suspendă în baza 
art.36 din Legea nr.85/2006 

judecata apelului declarat de SC 
BIROUL DE TURISM PENTRU 

TINERET SA. Respinge cererea de 
suspendare în temeiul art.36 din 

Legea 85/2006 a judecăţii apelului 
declarat de SC BTT CALUL 

BĂLAN BUFTEA SRL. Acordă 
termen pentru soluţionarea apelului 

declarat de SC BTT CALUL 
BĂLAN SRL la 27.05.2015, cu 

citarea părţilor. Cu recurs în ceea 
ce priveşte dispoziţia de suspendare 

a judecării apelului SC BTT SA.    
25.02.2015 repunere pe rol   
22.01.2014-Menţine măsura 

17
Tribunalul 

Ilfov

BTT Calul 
Bălan Buftea 

SRL
55/93/2011 procedura insolvenţei creditor fond

noul termen11.06.2015 16.04.2015-
amana cauza 11.02.2015-amana 
cauza  09.09.2014-amana cauza 

08.04.2014-amana cauza  
11.03.2014 (15.11.2013 - Aprobă 

concluziile raportului 
administratorului judiciar. În 

temeiul art. 107 alin 1 lit.B din 
Legea nr. 85/2006 dispune intrarea 
in faliment a debitorului SC CALU 

BALAN BUFTEA SRL Ridică 
dreptul de administrare al 

debitorului şi dispune dizolvarea 
societăţii debitoare Numeşte 

lichidator judiciar pe DOUBLE 
INSOLVENCY SPURL care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 25 din lege. Dispune sigilarea 
bunurilor din averea debitoarei şi 
trimiterea de notificări tribunalelor 
din alte judeţe în care debitorul are 

18
CA Constanta, 

S com
Busu Tour 

SRL

137/36/2001 
513/2001 (nr. 

fond: 
3767/COM/200

0)

Oblig. la vânzare Berărie Marea 
Neagră- Costineşti în temeiul contr. de 
asociere nr. 970/04.07.1995 +  daune 

cominatorii 200.000 lei /zi de la 
ramanerea definitiva a hotărârii.

apelanta -
parata

apel            -

noul termen 30.04.2015 23.06.2015-
amana cauza pt discutarea excepţiei 
perimării cererii de apel 12.02.2015-

amana cauza Repus pe rol              
24.05.2001-suspendat in temeiul 

art.244 alin.1 pct.2, pana la 
solutionarea definitiva a dosarului 

nr.18380/299/2005 (FOND: Prin 
Sentinta nr. 3201/Com/2000 din 

21.12.2000 pronuntata in dosar nr. 
3767/COM/2000, Tribunalul Constanta – 
Sectia comerciala a admis in parte actiunea 

si a obligat S.C. BTT S.A. sa incheie cu 
reclamanta contractul de vanzare – 

cumparare pentru activul „Berarie Marea 
Neagra” situat in Costinesti, jud. Constanta.



19 CAB VI com
CARDINAL 
2000 SRL

432/2/2001 
(721/2001); nr. 

fond 
10065/2000

Oblig. la vânzare căsuţe de piatră tip 
Meduza 401-403-404 + grup sanitar si 
receptie în temeiul contr. de asociere 

nr. 240/14.05.1999 + daune 
cominatorii 200.000 lei /zi de la 
ramanerea definitiva a hotărârii.

apelanta -
parata

apel            -

noul termen-07.05.2015 
05.03.2015-amana cauza  

08.01.2015-repunere pe rol 
12.06.2014 - apelant- mentine 
masura suspendarii judecatii 
dispusa prin incheierea de la 
24.05.2001      18.04. 2013-  
16.09.2010 - menţine masura 

suspendării; 24.05.2001-suspendat 
in temeiul art.244 alin.1 pct.2, pana 

la solutionarea definitiva a 
dosarului nr.18380/299/2005 

(FOND: SC 8375/14.12.2000 / T. 
Buc. - admite în parte acţiunea, 
obligă pârâta să vândă activele, 

respinge cererea de daune 
cominatorii)

20
Judecatoria 
Constanta 

Cardinal 2000 
SRL

13403/212/2007

evacuarea paratei din activul ce a facut 
obiectul contractului de asociere 

nr.240/1999; contravaloarea lipsei de 
folosinta a activului ce a facut obiectul 
contractului de asociere nr.240/1999 
având ca obiect exploatarea în comun 
a activului căsuţe de piatră 5 locuri, 

recepţie Albatros, grup sanitar, pentru 
anii 2006 - 2007.

reclamant        fond

13.09.2011 - respinge excepţia 
perimării; 04.02.2008-in 

conformitate cu disp.Art.244 alin1 
pct 1C.pr.civ.dispune suspendarea 

judecatii pana la solutionarea 
dosarului nr.721/2001 aflat pe rolul 

Curtii de Apel Bucuresti 
(SUSPENDAT), avand ca obiect 
obligarea SC BTT SA sa vanda 

activele detinute de catre Cardinal 
2000SRL in baza ctr. de asociere 

nr.240/1999)

21
CA Constanta, 

S com

Carnaval 2000 
SRL+ SC 
Larmi Star

136/36/2001 
492/COM/2001 

(nr. fond 
3768/2000)

Oblig. la vânzare Bufet recepţie cu 
teren aferent de 320 mp conf. contr. de 

asoc. nr. 229/1999 + daune 
cominatorii 200.000 lei /zi de la 
ramanerea definitiva a hotărârii

apelanta -
parata

apel            

08.04.2015- Admite apelul. 
Schimbă în parte hotărârea apelată 

în sensul că respinge capătul de 
cerere privind obligarea pârâtei să 

încheie contractul v/c pentru activul 
în litigiu. Păstrează celelate 

dispoziţii. Cu recurs.11.02.2015- 
amana cauza Repus pe rol,       

09.05.2001-suspendat in temeiul 

22

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

CEMIT ROO 
SRL

40638/3/2013

Obligarea SC BTT SA la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare a 

activului imobil denumit incintă 
TOBOGAN ACVATIC COSTINEŞTI 
şi terenul aferent în suprafaţă de 
1531,80 mp situat în staţiunea 

Costineşti şi la plata cheltuielilor de 
judecată

pârât fond

20.05.2014 Admite excepţia 
autorităţii de lucru 

judecat.Respinge cererea.Cu apel 
în 30 zile de la comunicare

Document: Hotarâre  2541/2014  
20.05.2014
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Tribunalul 
Bucuresti - 

Sectia a IV a 
Civila

Clubul Sportul 
Studentesc, 

SC DOMINO 
94 IMPEX 

SRL, Agenţia 
Naţională 

pentru Sport, 
Primăria Mun. 

Bucureşti

37609.01/299/2
006

constatare nulitate certificat de atestare 
a dreptului de proprietate seria M 15 
nr. 0053/22.12.1999, Baza Herastrau

intimat - 
pârât 

rejudeca
re - apel

           

noul termen-28.04.2015 
21.04.2015-amana cauza recurs 
DC 443/03.04.2014 - Trib. Buc. 

respinge ca nefondat apelul 
formulat de apelantul reclamant 

Clubul Sportul Studenţesc. 
Respinge ca nefondată cererea de 
intervenţie accesorie formulată de 

intervenientul Municipiul Bucureşti 
prin Primarul General. Obligă 

apelantul reclamant la plata către 
intimatul pârât Biroul de Turism 
pentru Tineret S.A. a sumei de 
48.626, 72 lei, reprezentând 

cheltuieli de judecată, şi la plata 
către intimatul intervenient 

accesoriu SC. Domino 94 Impex 
SRL a sumei de 100.800 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecată.

24

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

Complex 
Tineretului 

SRL 

40752/3/2012 
(nr. nou 

rejudecare fond 
din dosar nr. 
2394/2/2002)

obligare la vânzare teren in suprafata 
de 21.207 mp situat in Costinesti

pârât fond

noul termen-24.04.2015 
13.03.2015-amana cauza  

21.11.2014- instanta a acordat un 
nou termen pentru lipsa raportulului 
de expertiza 26.09.2014- instanta 

amana cauza si pune in vedere 
partilor sa depuna la dosar adresa 
nr. 5589/20.11.2001 13.06.2014 - 
instanta a dispus amanarea cauzei 
intrucat nu a fost depus raportul de 
expertiza 02.05.2014 - s-au depus 

note de probe si inscrisuri in 
apararea BTT SA 18.01.2013 - 

Suspenda cauza până la 
soluţionarea recursului declarat 

împotriva deciziei Curţii de Apel 
Bucureşti (dosar nr. 2394/2/2002)

25

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

Complex 
Tineretului 

SRL 

770/3/2001 (nr. 
în format vechi 

3702/2001)
pretenţii pârât fond

12.03.2014 -În temeiul art. 99 alin. 
6 ROI scoate cauza de pe rolul 
acestui complet şi o înaintează 

completului iniţial investit, 
respectiv C 13 fond spre 
competentă soluţionare.

26

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

Complex 
Tineretului 

SRL 
16354/3/2013

Pretenţii  - obligarea la plata sumei de 
467.277,90 Euro cu TVA (2.040.275,49 
lei), reprezentând contravaloare chirie 

aferentă perioadei 15.05.2008-
31.03.2013, calculată la preţul minim 

stabilit în raportul de evaluare nr. 
2608/11.09.2007 şi actualizat în data de 
07.06.2011, pe baza deciziei Consiliului 

de Administraţie nr. 95/07.06.2011, 
având în vedere Raportul de evaluare nr. 

1022/25.05.2011, precum şi la plata 

reclamant - 
pârât 

reconvenţi
onal

fond

467.277,90 
Euro 

(2.040.275,49 
lei) + 4.713,04 

lei

19.11.2014 -Admite, în parte, cererea de 
chemare în judecată. Obligă pârâta la plata 

către reclamantă a sumei de 385.290,46 
euro, în echivalent lei la data plătii, cu titlu 

de diferentă chirie pentru perioada 
15.05.2008-31.03.2013, precum si a sumei de 

4.480,97 lei reprezentând dobânda legală 
aferentă chiriei pentru perioada 22.04.2013-

08.05.2013. Obligă pârâta la plata către 
reclamantă a sumei de 12.585,45 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 
în termen de 30 de zile de la comunicare; 
cererea de apel se depune la Tribunalul 

27
Judecătoria 

Sector 1 
Bucureşti

D.G.F.P.M.B. 12052/299/2013

Validarea / Menţinerea popririi 
înfiinţate de către organele de 

executare silită ale A.F.P. Sector 1, 
asupra veniturilor şi disponibilităţilor 
băneşti în lei deţinute şi datorate de 

către SC BTT SA debitoarei urmărite 
SCA EPP şi Asociaţii, până la 

concurenţa sumei de 408.635 lei

terţ poprit fond 408,635 lei

SC 16668/29.08.2013-Jud.1 
respinge cererea de validare a 
popririi ca r ămasă fără obiect 

Cu drept de apel în termen de 15 
zile de la comunicarea hotărârii. 
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Judecătoria 

Sector 1 
Bucureşti

D.G.F.P.M.B. 19506/299/2013

Menţinerea popririi înfiinţate de către 
organele de executare silită ale A.F.P. 

Sector 1, asupra veniturilor şi 
disponibilităţilor băneşti în lei deţinute 
şi datorate de către SC BTT SA 
debitoarei urmărite SCA EPP şi 

Asociaţii, până la concurenţa sumei de 
721.690 lei

terţ poprit fond 721,690 lei
05.09.2013-respinge cererea ca 
rămasă fără obiect. Cu recurs.

29

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

DELTA PRO 
DESIGN 

CONSTRUCT 
SRL

41174/299/2011

Constatarea rezilierii contractului de 
asociere nr. 1375/19.05.2003, 

obligarea pârâtei la plata sumei restante 
în cuantum de 39.053,37 lei şi obligaţiile 

pentru anul 2011 + penalităţile de 
întârziere până la data plăţii efective + 
dobânda legală, evacuarea pârâtei din 

imobilul proprietatea reclamantei, situat 
în Costineşti, Jud. Constanţa, vila 

Belvedere B6, ocupată în prezent fără 
titlu valabil de către aceasta, obligarea 

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată; 
cerere reconvenţională - obligarea 

reclamantei la plata sumelor de bani 
investite în plus faţă de cele prevăzute în 

contractul de asociere, în imobil, 
obligarea la predarea mijloacelor fixe şi 

obiectele de inventar, proprietatea 
pârâtei, instituirea unui drept de retenţie 

asupra bunului imobil până la plata 
integrală a sumelor de bani investite în 
plus faţă de cele prevăzute în contractul 
de asociere, respectiv până la predarea 

bunurilor proprietatea sa.

recurent - 
reclamant

recurs

Suspendat prin voinata partilor  
19.09.2014  11.06.2014- 

Suspendarea cauzei prin vointa 
partilor Instanta a admis cererea 
de amanare a judecarii cauzei in 
vederea incercarii de definitivare 

a negocierilor cu privire la 
incheierea actului aditional la 

contractul de asociere in 
participatiune 30.04.2014 - 

TAXA DE TIMBRU + 
PRECIZARI  (Fond: 25.10.2013- 

J1 respinge excepţiile lipsei 
calităţii procesuale pasive şi 
active. Respinge acţiunea aşa 

cum a fost precizată ca 
neîntemeiată. Respinge cererea 

reconvenţională, ca neîntemeiată)

30
Diamandescu 
Mihai Nicolae 

90/2/2001 (nr. 
vechi 

1613/2001)

revendicare imobil situat in George 
Enescu nr. 21, aportat de SC BTT SA 

la capitalul social al BTT ACT

Intimat 
pârât şi 

chemat în 
garanţie            

apel

08.11.2010 - mentine masura 
suspendarii, in temeiul art. 46 din 
Legea nr. 10/2001 Cu recurs pe 

toată durata suspendării. (FOND: SC 
1319/07.12.2000, T. Buc. - a luat act de renuntarea 

reclamantilor si a intervenientilor la judecata cu 
privire la revendicarea apartamentului nr.2 et.1, 

ap.nr.3 etaj 2, ap. nr.4 et.2, ap.5, et.3, ap.nr.7 et.4, 
ap.8 et.4 si ap. 10, et.5 situate in imoblul revendicat, 

a respins cererea de interventie in interes propriu 
formulata de Vasilescu Maria si Oman Irinel Tatiana, 

respinge actiunea principala formulata de 
Diamandescu Mihai Nicolae, si Iovanesc Maria Olga 

Tereza, respinge cererea de interventie in interes 
propriu formulata de Matak Radu, Zamfirescu 
Carmen Elena, Alexandru Anca Elena, Simons 

Georg Robert Barbu, Alimanestianu Ioana, 
Niculescu Alexandrina Elena Luiza, Niculescu Luca 

Alexandru, Niculescu Yvona Cristina, Niculescu 
Teodor, Niculescu Petre Anton. Respinge cererea de 

chemare in garantie a BTT faţă de AVAS)
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Judecătoria 

Sector 2

DIRECŢIA 
VENITURI 

BUGET LOCAL 
SECTOR 2, 

Direcţia Fiscală 
Locală Sibiu, 
DIRECŢIA 

GENERALĂ A 
FINANŢELOR 

PUBLICE 
MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI, 

DIRECŢIA 
GENERALĂ DE 

IMPOZITE ŞI 
TAXE LOCALE 

SECTOR 1, 
PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 
SLATINA, 
DIRECŢIA 

IMPOZITE ŞI 
TAXE LOCALE 
SECTOR 3, S.C. 

GARANTI 
BANK S.A.

15519/300/2013

Menţinerea popririlor efectuate de 
DVBL S2, DFL Sibiu, DGFMB, 

DGITL S1, Primăria Slatina, DITL S3, 
în vederea executării silite a terţului 
poprit S.C. GARANTI BANK S.A., 
care era obligat, potrivit art. 149 alin. 

10 C. proc. fiscală, la distribuirea 
sumelor din dosarele de executare 
silită pornite de creditorii bugetari, 

potrivit ordinii de preferinţă prevăzute 
de art. 170 C. proc. fiscală

reclamant fond

13.01.2014 -  În temeiul art. 155 
indice 1 alin. 1 C.proc.civ., 
dispune suspendarea cauzei 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
stabilite în sarcina reclamantei. 

Cu recurs pe toată perioada 
suspendării.

32
Judecătoria 
Mangalia

Dragomir 
Ionella

1374/254/2013

Contestaţie la executare: anularea 
procesului-verbal nr. 

158082703131015 al BEJ Grasu Gelu 
Iulian pentru lipsa menţiunii prevăzute 

la art. 388 alin. 1 pct. 3 C. pr. Civ., 
privind data întocmirii procesului-

verbal, precum şi ca urmare a 
intervenirii prescripţiei executării silite

pârât fond

31.07.2013 - suspendat pana la 
sol. dos. 3714/254/2011* - 

SOLUŢIONAT IREVOCABIL 
PRIN DEC. 682/18.09.2013

33 TB, VI com DVG SRL 10598/2000

Oblig. la vânzare Vile Albatros A9, 
A10, A12, A14, A15, A16 Costinesti 
si a terenului aferent, în temeiul contr. 

de asociere nr. 215/03.05.1999.

pârâtă fond            

Suspendat în temeiul art. 244 alin.1 
pct.2 până la sol. def. a dos. nr. 

18380/299/2005 (suspendare 
menţinută la 06.10.2004)

34
Judecătoria 

Sector 1 
Bucureşti

ENESCU, 
PANAIT, POP 

ŞI 
ASOCIAŢII 

S.C.A.

17651/299/2012 
(la acest dosar s-

au ataşat şi 
dosarele 

22415/299/2012 
şi 

13782/180/2012
)

Contestaţie la executare împotriva 
titlului executoriu constând în 

contractul de asistenţă juridică nr. 
310/13.11.2007 (3399/13.11.2007) şi 
împotriva executării silite, respectiv a 

tuturor actelor de executare prezente şi 
viitoare, efectuate / care vor fi 

efectuate de către BEJ Nemeş Dan în 
dosarul de executare nr. 126/2012 şi 
de către BEJ Ciobanu Ioan în dosarul 

de executare nr. 277/2012, precum şi a 
raportului de evaluare întocmit de 

evaluator Bordei Florentin, 
suspendarea executării silite până la 
soluţionarea contestaţiei la executare

contestator fond

12.02.2015-dispune suspendarea 
judecării cauzei până la 

soluţionarea definitivă a cauzei 
de formează obiectul dosarului 
nr. 3693/3/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Bucure şti – Secţia a 
II-a Contencios Administrativ şi 

Fiscal. Cu drept de recurs pe 
durata suspendării. 15.01.2015-

instanta a dispus amanarea 
cauzei si a programat discutarea 

cererii de suspendare la 
urmatorul termen 27.11.2014-

instanta a admis cererea  
30.10.2014-instanta a dispus 

revenire cu adresa catre Baroul 
Bucuresti pt comunicarea 

relatiilor solicitate 02.10.2014 - 
Instanta a dispus emiterea unei 
adrese catre Baroul Bucuresti si 

a incuviintat administrarea 
probei cu interogatoriul 

intimatului Cernov Radu- Stefan 
si a dispus citarea acestuia 

pentru urmatorul termen de 
judecata   04.09.2014 Instanta de 
judecata a dispus : revenirea cu 
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Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a V-a 
Civilă

ENESCU, 
PANAIT, POP 

ŞI 
ASOCIAŢII 

S.C.A.

25836/300/2012

Validarea popririi asupra conturilor 
bancare ale debitorului S.C. BTT S.A., 

existente la S.C. GARANTI BANK 
INTERNATIONAL NV S.A.

apelant - 
pârât

apel

noul termen-20.05.2015 
18.03.2015-amana cauza 

21.01.2015-instanta a amanat 
cauza , a programat discutarea 

cererii de de suspendare la 
urmatorul termen de judecata  
19.01.2015-instanta a admis 

cererea formulata de catre BTT 
SA  si a stabilit urmatorul 

termen 17.09.2014 21.05.2014 - 
instanta a incuviintat cererea  

prin care s-a solicitat ca instanta 
sa dispuna revenirea cu o adresa 

catreBaroul Bucuresti ref. la 
societatea de avocati care a 

preluat patrimoniu de la Cernov 
si Asociatii si a dispus amanarea 
cauzei.BTT  19.03.2014 (Fond: SC 

9267/24.05.2013 - J2 admite cererea. 
Validează poprirea înfiinţată în data de 

10.04.2012, în dosarul de executare 
nr.126/2012, al BEJ Nemeş Dan conexat la 

dosarul nr. 1954/2011 al BEJA Dorina 
Gonţ, Lucian Gonţ şi Marian Panait, în 

temeiul titlului executoriu reprezentat de 
contractul de asistenţă juridică nr. 

310/13.11.2007, asupra conturilor bancare 
aparţinând debitoarei, până la concurenţa 
sumei de 1.495.022 lei plus cheltuieli de 

36

Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

Figaro Bogdan 
- Laurenţiu 
(reclamant), 
DRAGON 
MEDICAL 
COMPLEX 
(DMC) S.A. 

(pârât)

39940/3/2012

Constatarea nulităţii absolute a actului 
de aport în natură la capitalul social al 

S.C. DRAGON MEDICAL 
COMPLEX S.A., prin care terenul 
situat în Bucureşti, str. Gârlei nr. 1, 

sector 1 a fost aportat de S.C. B.T.T. 
S.A., fără ca la acea dată să deţină în 

proprietate respectivul imobil.

pârât fond
10.01.2013 -  Anulează ca 

netimbrată cererea.

37
Tribunalul 

Constanta - S. 
a II-a civ.

FLOPY 
TRADE 2000 

SRL
9910/212/2006

Pretentii in valoare de 26.984,16 RON 
reprezentand cota de asociere pe anii 

2003 si 2004 ce decurge din C. de Asoc. 
In Part. Nr.116/06.07.1999, la care se 

adauga c/v lipsa folosinta pentru perioada 
06.07.2004-31.12.2004, anul 2005 si anul 
2006, evacuarea pârâtei din activul Vile 

Delfin şi Restaurant Perla Mării din 
staţiunea Costineşti; CERERE 

RECONVENŢIONAL Ă: constatarea 
valorii actualizate cu indicele de inflaţie a 
îmbunătăţirilor aduse de pârâtă activelor, 
începând cu data de 06.07.1999 şi până în 
prezent, obligarea la plata dobânzii legale 
aferente sumelor reprezentând valoarea 

actualizată cu indicele de inflaţie a 
îmbunătăţirilor aduse activelor, începând 

cu 20.12.2000 până la plata efectivă a 
acestora, instituirea unui drept de retenţie 

asupra activelor, până la achitarea 
sumelor de mai sus.

reclamant fond
26.984,16 

RON

S-a suspendat cauza pana la 
solutionarea dos. nr 

4540/299/2014 12.03.2014 (DC 
496/24.04.2013 - CA C-ţa admite 
recursul, casează Înch./08.04.2009 

şi trimite cauza în vederea 
continuării judecăţii;   02.11.2011 - 

respinge excepţia de perimare, 
menţine măsura suspendării; 
08.04.2009 - art.244 pct. 2, 

suspenda pana la solutionarea 
irevocabila a dosarului penal 

nr.3656/3/2009)
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C.A.B. Secţia 
a V-a Com.

Flopy Trade 
SRL 

2892/2/2005 
(nr.vechi 

325/2005)

Oblig. la vânzare Vilele Delfin + 
Restaurantul Perla Mării + teren conf. 
contr. de asoc. nr. 116/06.07.1999  + 
daune cominatorii 5.000.000 lei /zi de 

la ramanerea definitiva a hotărârii

apelanta - 
pârâtă

apel           

Termen:29.04.2015 22.04.2015-
amana pronuntarea  repunere pe 

rol: 25.02.2015;    FOND: prin 
sentinta civila 8756/20.12.2000 TB 

a admis actiunea formulata, a 
obligat BTT sa vanda activele, sub 

sanctiunea platii de daune 
cominatorii)

39

Tribunalul 
Constanţa - 
Secţia Com., 
de Contencios 
Adm. şi Fiscal

Flopy Trade 
2000 SRL

11278/300/2009

obligaţia de a face - demolarea 
construcţiilor edificate fără acordul SC 

BTT SA şi fără autorizaţie de 
construire, obligarea pârâtei la plata de 

daune interese

reclamant fond

14.06.2011 -  În temeiul disp. art 244 
alin 1 pct 1 CPC: Suspendă judecata 

cauzei până la soluţionarea laturii civile 
în cadrul dosarului penal nr 3656/3/2009 

înregistrat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti-Secţia a II-a Penală. 

(05.04.2011 - respinge excepţia lipsei 
calităţii proc. active; 10.11.2010 - Jud. 

Mangalia admite excepţia necompetenţei 
materiale şi declină competenţa în favoarea 
Trib. Constanţa; 12.04.2010 - Jud. 2 admite 
excepţia necompetenţei teritoriale, invocată 

prin întâmpinare. Declină competenţa de 
soluţionare a cauzei privind pe reclamanta SC 
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET 

SA şi pe pârâta SC FLOPY TRADE 2000 SRL 
în favoarea Judecătoriei Mangalia)
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Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

FRONT 
LAKE VIEW 

SRL

45540/3/2012 
(nr. înainte de 

declinare 
54363/299/2011

)

constatarea rezilierii contractului de 
locaţiune nr. 1106/08.05.2007, 
obligarea pârâtei la plata sumei 

restante în cuantum de 19.714 lei 
reprezentând chirii restante şi 

penalităţi de întârziere, obligarea 
pârâtei la plata sumei de 2559,20 euro 
cu TVA/lună, pentru lipsa de folosinţă 
a activului nepredat începând cu data 

de 16.07.2010 până la predarea 
efectivă, evacuarea pârâtei din 

imobilul proprietatea reclamantei, 
situat în şos.Gării Căţelu nr. 222 

Bucureşti, ocupată în prezent fără titlu 
valabil de către aceasta.

reclamant fond

21.02.2013 - În temeiul art. 36 din 
Legea nr. 85/2006 constată 

suspendată judecata. Cu drept de 
recurs pe toată durata suspendării.  
(02.11.2012 - declină competenţa 
de soluţionare a cauzei de la J1 în 
favoarea Tribunalului Bucureşti)

41

Tribunalul 
Bucureşti – 

Sectia a VII-a 
Civilă

FRONT 
LAKE VIEW 

SRL
6148/3/2013

Procedura insolvenţei (creanţa BTT - 
302.446,88 lei)

creditor fond

302.446,88 lei 
(16.981 lei 

debite; 
21.588,59 lei 

penalităţi; 
253.640,33 lei 
lipsă folosinţă 
16.07.2010-
08.06.2012; 
7969,90 lei 
cheltuieli de 

judecată dosar 
nr. 

45540/3/2012)

04.06.2013 admite cererea. În 
baza art. 131 din legea nr. 
85/2006 dispune închiderea 

procedurii de insolvenţă 
împotriva societăţii debitoare  Cu 
recurs in 7 zile de la comunicare.
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Tribunalul 
Bucureşti – 

Sectia a VII-a 
Civilă

FRONT 
LAKE VIEW 
SRL - debitor; 
METROPOLI

S & 
PARTENAIR

ES SA - 
contestator

6148/3/2013/a1

Contestaţie la tabel preliminar 
(procedura insolvenţei debitor FRONT 

LAKE VIEW - creanţa BTT - 
302.446,88 lei)

intimat fond

302.446,88 lei 
(16.981 lei 

debite; 
21.588,59 lei 

penalităţi; 
253.640,33 lei 
lipsă folosinţă 
16.07.2010-
08.06.2012; 
7969,90 lei 
cheltuieli de 

judecată dosar 
nr. 

45540/3/2012)

04.06.2013 -ia act de renunţarea 
la judecată.Cu recurs in 7 zile de 

la comunicare

43
Judecătoria 

Sector 2

GARDA 
FINANCIAR
Ă - SECŢIA 

CONSTANŢA
, DGFPMB

50206/300/2012

Contestaţie la executare împotriva 
titlului executoriu nr. 136/29.11.2012 

emis în dosarul de executare nr. 
207/40/60/1/2012/130486, anularea în 
parte a titlului, cu privire la suma de 
3000 lei - venituri din amenzi şi alte 

sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor 
legale (decizia de impunere nr. 

A0391430/31.07.2012)

contestator fond
3000 lei - 
amendă

25.07.2013-admite contestaţia la 
executare. Dispune anularea 
parţială a executării silte în 

cadrul dosarului de executare nr. 
207/40/60/1/2012/130486 şi a 
actelor de executare în cadrul 
acestuia cu privire la suma de 
3000 lei reprezentând venituri 

din amenzi.Cu drept de recurs în 
termen de 15 zile de la 

comunicare
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Judecătoria 

Braşov

Iordănescu 
Titiana (recl.), 

Ministerul 
Tineretului şi 

Sportului 
(pârât), Statul 
Român prin 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice (pârât)

20248/197/2013

Constatare nulitate absolută parţială a titlului 
pârâtei BTT SA, respectiv certificat de atestare 

a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
seria M15 nr. 0048 emis la data de 04.02.1998 
de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în 

ceea ce priveşte imobilul – teren situat în oraşul 
Predeal, str. Pârâul Rece FN, jud. Braşov, în 

suprafaţă de 969 mp, înscris în cartea funciară 
107106 sub nr. top. 7514/4/14; constatarea 
nevalabilităţii titlului Statului Român asupra 

imobilului şi în baza principiului quod nullum 
est nullum producit efectum şi accesorium 
sequitur principalae să se dispună anularea 

parţială a certificatului  de atestare a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor seria M15 nr. 

0048 emis la data de 04.02.1998 de către 
Ministerul Tineretului şi Sportului; rectificarea 
intabulării în evidenţele de carte funaciară prin 
radierea dreptului de proprietate a pârâtei BTT 
SA privind imobilul sus-menţionat; obligarea 

BTT SA să lase reclamantului în deplină 
proprietate şi posesie imobilul, care constituie 

proprietatea reclamantei; intabularea în 
evidenţele de carte funciară a dreptului de 
proprietate asupra imobilului pe numele 

reclamantei.

pârât fond

noul termen-10.06.2015 
15.04.2015- amana cauza 
18.02.2015-amana cauza  

29.10.2014-instanta a amanat 
cauza 17.09.2014- Instanta a 
admis exceptia netimbrarii 

cererii reconventionale formulata 
de catreBTT SA SI A DISPUS 

ACHITAREA TAXEI 
JUDICIARE DE TIMBRU in 

cuantum de 3264,49 lei   
04.06.2014 07.05.2014-s-a dispus 
amanarea cauzei     26.03.2014- s-a 

dispus amanarea cauzei

45
Tribunalul  
Bucuresti-

s.comerciala
Lucius SRL 

677/3/2001 
(4511/2001)

constatare nulitate absolută  contr. de 
asociere nr. 593/24.05.1999 avand ca 
obiect discoteca Varful cu Dor, Paraul 

Rece, Brasov

reclamantă fond            

noul terme-29.04.2015 01.04.2015-
amana cauza 18.02.2015-amana 
cauza 21.01.2015-amana cauza  

08.01.2015-repunere pe rol 
12.11.2004-suspendat in temeiul 
art.244 alin.1 pct 2 Cod pr Civ, 
pana la solutionarea definitiva a 
dosarului nr.18380/299/2005
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Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a III-a 
Civilă

Luxor T&D 
Impex SRL 
(reclamant), 

Copos 
Gheorghe şi 

Copos 
Cristiana 

(pârâţi - scos 
din cauză la 
28.05.12), 
VOX S.A. 

(pârât - 
introdus la 
28.05.12)

66593/3/2011 
(fost 
37123/3/2010)

Constatarea inexistenţei vreunui titlu de propr. 
a pârâţilor Copos Gheorghe şi Copos Cristina şi 
implicit a dr. de propr. al ac. asupra imob. din 

Buc., C.Victoriei nr. 155, bl. D1, s.1 (birouri de 
tip A2, B2, C2, D2, situate la et.2, tr.5, spaţiile 
de tip A1, B1, C1, D1 de la et.1 tr.5 şi spaţiile 
de tip A5, B5, C5, D5 situate la et.5, tr.5; 2. să 
se constate că reclamanta este deplina şi unica 
proprietară a imobilului descris mai sus, a cărui 

posesie o deţine în mod continuu de la data 
finalizării lui (06.01.1999) până în prezent şi 

pentru care plăteşte impozitele 
corespunzătoare; modif. şi precizată: obligarea 
pârâtei să lase imobilul în deplină proprietate şi 
liniştită posesie; chemare în garanţie a SC BTT 

SA: obligarea la plata despăgubirilor în 
sumă de 1.470.546 USD, la care se adaugă 

excedentul de valoare, în cazul în care 
valoarea de circulaţie actualizată a 

imobilului s-ar dovedi mai mare decât 
preţul + toate spezele procesului.

pârât - 
modificat 

la 
28.05.201

2 în 
chemat în 
garanţie

fond

12.12.2014 -hotararea 559/12.12.2014 respinge 
apelul formulat de Vox, in consecinta a fost 
confirmata hotararea din prima instanta, 

pronuntata de Tribunalul Bucuresti,prin care se 
respinge cererea de chemare in garantie a BTT SA                
15.09.2014 - Instanta a acordat termen in vederea 

analizei Intampinarii formulate de catre Luxor 
T&D Impex SRL            14.04.2014 - apelanta-
parata VOX SA a depus mjotivele de apel.In 

vederea analizei motivelor de apel si formilarii 
intampinarii de catre BTT SA  instanta a acordat 
un nou termen de judecata. SC 2052/25.11.2013 - 
TB respinge excepţiile inadmisibilităţii acţiunii,lipsei 

calităţii procesuale active şi autorităţii de lucru 
judecat invocate de pârâta SC Vox SA ca 

neîntemeiate. Respinge excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive în cadrul cererii principale a 

pârâtei SC BTT SA ca rămasă fără obiect. Admite 
cererea principală astfel cum a fost modificată şi 

restrânsă. Constată că reclamanta este proprietară a 
imobilului situat în Bucureşti Calea Victoriei nr.155 
bloc D1 sector 1 compus din spaţiile cu destinaţia de 

birouri de tip A2,B2,C2 ,D2 situate la etajul 2 
tronsonul 5 cu o suprafaţă construită desfăşurată 

totală de 612,82 m. p. ,cu suprafaţă utilă de 478,30 
m. p. şi 81,74 m. p. teren construit,spaţiile de tip 

47
T.B. Secţia a 
VI-a Com.

Mediteranean 
Com SRL 

6371/2001

acţiune constatare nulitate absolută 
contracte asociere nr. 198/01.11. 1999 
şi a contractului de leasing imobiliar cu 

clauză irevocabilă de vânzare din 
20.11.2000 (Vila Viforul si teren 
aferent in suprafata de 1500 mp)

reclamantă fond 

termen 07.05.2015  12.03.2015- 
repus pe rol 22.10.2003-suspendat 
in temeiul art.244 alin.1 pct.2, pana 

la solutionarea definitiva a 
dosarului nr.18380/299/2005

48
Tribunalul 

Bucureşti, S. a 
VI-a Com.

MICRIS 
TRADING 

SRL
2251/3/2010

obligarea SC BTT SA, în temeiul art. 
12 alin. 1 lit. b) din Lg. 346/2004, 

depunând documentaţia prev. de Lg. 
346/2004, fiind prevăzut în cap. IV - 

obligaţiile părţilor art. 7.1 din procesul-
verbal de negociere încheiat în 

06.08.2001, să se prezinte la Biroul 
Notarial în vederea perfectării 

contractului de vânzare-cumpărare 
pentru activul "teren în suprafaţă de 
165 mp", situat în Costineşti, zona 

Radiovacanţa, adus ca aport în natură 
la contractul de asociere nr. 

334/10.06.1999

parat fond

19.05.2010 - În baza dispoziţiilor 
art. 244 alin. 1 pct. 2 Cpc suspendă 
soluţionarea prezentei cauze până 

la judecarea irevocabilă a dosarului 
nr. 45851/3/2008 aflat pe rolul 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a 
Comercială (SOLUŢIONAT LA 

26.01.2012).
Cu recurs pe întreaga durată a 

suspendării.
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Judecătoria 
Mangalia

MICRIS 
TRADING 

SRL 
(reclamant), 
RA "APPS" 

(pârât)

1289/254/2012

Obligarea pârâţilor la încheierea unui 
contract de închiriere cu reclamanta 
pentru activul – teren în suprafaţă de 

172,78 mp, care a făcut obiectul 
contractului de asociere în 

participaţiune nr. 334/10.06.1999, iar 
în subsidiar, obligarea pârâţilor la 

aprobarea vânzării către reclamantă a 
activului – teren în suprafaţă de 172,78 
mp, care a făcut obiectul contractului 

de asociere în participaţiune nr. 
334/10.06.1999

pârât fond

SC 21.03.2013 - J Mangalia 
respinge ca neîntemeiată acţiunea 
modificată, obligă reclamanta să 

plătească pârâtei SC BTT SA suma 
de 3.847,07 lei cheltuieli de 

judecată şi pârâtei RAAPPS suma 
de 931,85 lei cheltuieli de judecată. 
(Încheiere 24.01.2013 - Respinge ca neîntemeiată 

excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei cu privire la primul capăt de cerere, 
invocată de BTT. Admite excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a reclamantei cu privire la cel de-al 
doilea capăt de cerere, invocată de BTT. Respinge 

cererea reclamantei privind obligarea pârâtelor BTT 
şi AVAS ca fiind introdusă de o persoană fără 

calitate procesuală activă)
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Judecătoria 

Sector 1 
Bucureşti

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului

19881/299/2012

Obligarea pârâtei la plata sumei de 
16.168 lei (6.104 lei + TVA pt 

demolare terasă, 1.820 lei + TVA pt 
demolare chioşc, 2.940 lei + TVA pt 
demolare podină, 5.304 lei + TVA pt 

demolare împrejmuire, zona „La 
copaci”, Costineşti); obligarea pârâtei 
la plata dobânzii legale calculată de la 

data la care MDRT a achitat c-val. 
facturilor eliberate de SC SOCUM 

TRANS SRL în baza contr. de lucrări 
nr. 189/11.05.2011 şi a cheltuielilor de 

judecată.

pârât fond

Pretenţii 
MDRT: 

16.168 lei 
(6.104 lei + 

TVA pt 
demolare 

terasă, 1.820 
lei + TVA pt 

demolare 
chioşc, 2.940 
lei + TVA pt 

demolare 
podină, 5.304 
lei + TVA pt 

demolare 
împrejmuire, 

zona „La 
copaci”, 

Costineşti) + 
dobânda 

legală aferentă

11.12.2014 - RECURS (recurent -
reclamant Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei 
Publice, intimat-parat SC BTT 

SA) SC 9963/30.04.2013 - J1 
respinge excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive şi cererea, ca 

neîntemeiate.
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Inalta Curte de 
Casatie si 

Justitie, Sectia 
a II - a civila

MODERN 
IMPORT 

EXPORT SRL
3610/1285/2011

Evacuarea pârâtei din imobilul situat în 
Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare 

nr.5, predarea către BTT SA a 
întregului activ imobiliar ce a 

reprezentat obiectul contr. de asociere 
nr. 27/04.02.2000 ca urmare a încetării 
contractului prin ajungere la termen la 
data de 03.02.2010, obligarea pârâtei 

la plata sumei de 151.231,73 lei 
reprezentând contravaloarea facturii 

nr. 11241/01.03.2011, contravaloarea 
lipsei de folosinţă a spaţiului şi 

impozitul pe clădire, obligarea pârâtei 
la plata cheltuielilor de judecată; 

cerere reconvenţională

recurent - 
reclamant

recurs

BTT : 151.231,73 
lei - cota minimă de 

profit (factura 
fiscală nr. 

11241/01.03.2011), 
la care se adaugă 

penalităţi de 
întârziere de 

0,3%/zi aferente 
debitului, calculate 

pe perioada 1 
aprilie 2011 - 7 

iunie 2011, 
13.397,64 euro - 
contravaloarea 

lipsei de folosinţă a 
spaţiului în litigiu 

(55.659 lei, la 
cursul de schimb 
din 07.06.2011), 
1906,9 lei +TVA, 
cu tilu de impozit 

pe clădiri; 
PÂRÂTA : 14.500 

euro, cu titlu de 
contravaloare 

investiţii 

17.09.2014 - Respinge recursul declarat de 
reclamanta SC BIROUL DE TURISM PENTRU 

TINERET SA împotriva deciziei civile 
nr.154/2013 din 15 octombrie 2013 pronuntata de 

Curtea de Apel Cluj – Sectia a II-a civila, de 
contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. 

IrevocabilaTAXA TIMBRU (APEL: DC 
154/15.10.2013 - CA Cluj respinge apelul declarat 
de SC.M.I.E. SRL împotriva SC.4363/29.11.2012 . 
Admite apelul declarat de SC.B.T.T. SA împotriva 
SC 4363/29.11.2012, pe care o schimbă în parte în 

sensul că obligă pârâta să achite reclamanţilor 
10.804,55 euro în echivalentul lei cu titlu de lipsă 

folosinţă. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei. 
Obligă apelanta SC.M.I.E. SRL la plata sumei de 

2000 lei cheltuieli de judecată în apel. Decizia este 
definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen 

de 15 zile de la comunicare; FOND: 
S.civ.4363/29.11.2012 - T.Spec.Cluj admite în parte 
cererea, dispune evacuarea pârâtei, obligă pârâta să 
predea reclamantei imobilul, sa-i achite reclamantei 
cu titlul de cota de asociere suma de 55.104,33 lei 
aferenta perioadei 15 septembrie 2008 - 3 februarie 

2010 si penalitati de intarziere in cuantum de 
0,3%/zi, aferente debitului, calculate pe perioada 1 

aprilie 2011- 7 iunie 2011, respinge pretentiile 
reclamantei avand ca obiect obligarea paratei la plata 

cotei de asociere pana la concurenta sumei de 
77.415,30 lei, ca nefondate, obliga parata sa-i achite 

reclamantei cu titlul de despagubiri reprezentand 
lipsa de folosinta a spatiului, suma de 300 euro 

lunar+TVA, respectiv echivalentul in lei, din data de 
7.06.2011, la cursul BNR, pe perioada 4.02.2010-

07.06.2011, respectiv 26.126,77 lei. Respinge 
cererea reclamantului avand ca obiect obligarea 

paratei la plata sumei de 1906,9 lei+TVA cu titlul de 
impozit. Anuleaza ca nelegal timbrata cererea 
reconventionala formulata de parata impotriva 

reclamantei avand ca ob. obligarea acesteia la plata 
sumei de 14.500 euro, cu titlu de contravaloare 
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Judecătoria  
Cluj Napoca

MODERN 
IMPORT 

EXPORT SRL
8212/211/2013 

Obligarea SC BTT SA la plata sumei 
de 14.500 euro (inclusiv TVA), 

reprezentând valoarea investiţiilor 
efectuate de reclamant, la spaţiul situat 
în Cluj Napoca, str. Ştefan cel Mare 

nr. 5, obiect al contractului de asociere 
în participaţiune nr. 17/04.02.2000, cu 

termen de valabilitate de 10 ani, 
constituirea unui drept de retenţie 

asupra imobilului, până la efectuarea 
plăţii.

pârât fond 14.500 Euro

20.10.2014-respinge ca tardiv, 
recursul declarat de S.C. MIE 

S.R.L.mentinde S.C. 
2474/11.03.2014  SC 

2474/11.03.2014 - Jud. Cluj 
Napoca respinge acţiunea
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Tribunalul 
Braşov - 

Secţia II Civilă 
si de 

contencios 
administrativ 

si fiscal 

Montana 
Diham SRL

13990/62/2011 
nr. vechi 

1305/338/2009

constatarea dobândirii, prin construire, 
a dr de proprietate asupra a 2 

construcţii şi anexe gospodăreşti (9 
magazii) edificate pe teren (CF 9990 

Râşnov, nr. top 6813/2/1/1); instituirea 
unui drept de superficie asupra 

terenului de mai sus, intabularea 
dreptului de proprietate asupra 

construcţiilor şi a dr de superficie 
asupra terenului

pârât 
rejudeca
re fond

SC 85/11.03.2014 - constată 
perimată acţiunea, obligă 

reclamanta să plătească pârâtei 
suma de 1.000 lei cheltuieli de 
judecată parţiale (23.10.2012 - 

suspendat cf. art. 242 Cpc; DC 
203/23.09.2011/T. Braşov - Admite 

excepţia lipsei competenţei materiale a 
Judecătoriei Zărneşti de soluţionare în 

primă instanţă a cauzei. Admite cererea de 
apel formulată de apelanta şi, în consecinţă: 

Anulează sentinţa apelată. Trimite cauza 
spre competentă soluţionare Tribunalului 

Braşov- Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Definitivă. Cu drept 

de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. (13.04.2011 - respinge cererea 

de completare hotărâre; SC 
108/19.01.2011/Jud. Zărneşti – Respinge 

cererea)
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Tribunalul 
Constanta

NBC LINE 
SRL, BTT 

SUCURSALA 
COSTINEŞTI

10467/118/2009

Obligaţia de a face - obligare la 
vânzare activ Club Central Sud 
Costineşti, la preţul stabilit prin 
raportul de evaluare întocmit de 
expertul desemnat de instanţa de 

judecată

pârâtă fond

02.04.2012 - respinge sesizarea de 
perimare (11.01.2010 -Încheiere. 
Admite cererea de suspendare. În 

temeiul art. 244 pct. 2 Cod 
procedură civilă, Dispune 

suspendarea judecării cauzei până 
la soluţionarea definitivă a 

dosarului nr. 3656/3/2009 al 
Tribunalului Bucureşti)
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Tribunalul 
Constanţa

NEW YORK 
TIME SRL, 
PRIMARIA 

COSTINESTI; 
Intervenienti: 

Salca 
Magdalena, 
Mihailescu 
Anne Mary 
Cristina, SC 

Complex 
Tineretului 
SA, Goga 
Nicolae

689/254/2007 

constatarea nulităţii absolute a 
proceselor-verbale încheiate la data de 

22.11.2000 şi 11.12.2000 între 
Primăria Costineşti şi S.C. B.T.T. S.A. 

(de delimitare a proprietăţii - teren 
Staţiunea Costineşti); constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de 

vânzare-cumpărare autentificate sub 
nr. 896/14.12.2000 şi nr. 

210/07.02.2001, încheiate intre 
Primaria Costinesti si SC NEW 

YORK TIME SRL (teren aferent 
Complexului Hotelier Forum in 
suprafata de 14.363 mp, teren in 

suprafata de 9477 mp respectiv 250 
mp situat in zona discoteca 

Tineretului, teren in suprafata de 3029 
mp situat in zona Restaurant Perla 

Marii) şi repunerea tuturor părţilor în 
situaţia anterioară

apelant 
reclamant

apel

noul termen-09.06.2015 
07.04.2015-amana cauza 
17.03.2015-amana cauza 
20.01.2015-B.T.T. a cerut 

inlocuirea expertului pe motiv ca 
acesta a solicitat majorarea 
onorariului  09.12.2014-s-a 
amanat cauza 11.11.2014-

instanta a respins cererea de 
inlaturare a expertului parte al 

intimatei 14.10.2014-cauza a fost 
amanata 03.07.2014 20.05.2014 - 

instanta a dispus amanarea 
judecarii cauzei fata de lipsa 

raportului de expertiza 
topografica 25.03.2014 

(18.09.2012 - suspendat la cererea 
părţilor)                                                     

(12.09.2008 - Tribunalul Constanţa respinge 
excepţia inadmisib. formulării cererii de 

suspendare, suspendă judecata în temeiul art. 
244 al.1 cpc, până la soluţionarea 

irevocabilă a dos.  520/254/2006 al Jud. 
Mangalia (prin Dec. civ. 143/C/15.03.2010 
C.A. Constanţa respinge recursul împotriva 

Încheierii din 12.09.2008 ca nefondat; FOND: 
Prin Sentinta civila nr. 1832/19.10.2007 

Judecatoria Mangalia a respins ca neintemeiata 
actiunea formulata de reclamanta BTT, 

admitand cererea de interventie accesorie 
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Înalta Curte de 
Casaţie şi 

Justiţie, Sectia 
a II a civila

Panoramic Lux 
Imex SRL,  
Primarul 
Comunei 
Costineşti 

(pârât)

12282/118/2010

obligarea BTT si/sau a Primarului 
Comunei Costineşti la plata sumei de 
130 000 lei, din care suma de 100.000 
lei, cu titlu de profit nerealizat şi suma 

de 30 000 lei, reprezentând sumă 
achitată şi nedatorată, pe ultimii 3 ani; 

cheltuieli de judecată  

recurent -
pârât

recurs

130.000 lei 
(100.000 lei 

profit 
nerealizat + 
30.000 lei 

sumă achitată 
şi nedatorată, 
la fond BTT a 
fost obligată la 
plata sumei de 
442.470 lei)

27.06.2014 - respinge ca nefondat 
recursul BTT            (05.12.2013 - 
respinge cererea de completare a 

dispozitivului; APEL: DC 
98/24.09.2013 - Admite apelul. 

Schimbă în parte hotărârea atacată 
în sensul că: Respinge cererea în 

privinţa profitului nerealizat. 
Admite cererea în parte cu privire 
la contravaloarea cotei de profit. 

Obligă pârâta la plata către 
reclamantă a sumei de 38.485 lei 

reprezentând 50% din 
contravaloarea cotei de profit 
plătită de către reclamantă în 

favoarea pârâtei în perioada 2007 – 
2010. Obligă intimata la plata către 

apelantă a sumei de 5801,50 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată 

(taxă timbru aferentă cererii 
admise, onorariu expert, cheltuieli 

de deplasare). Admite cererea 
formulată de expertul Budeş Sterică 
– expert contabil, în parte. Dispune 
majorarea onorariului de expertiză 
cu suma de 4000 lei, sumă care va 

fi achitată de către intimata SC 
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Judecătoria 
Mangalia

Panoramic Lux 
Impex SRL 
(pârâtă: SC 
BTT SA şi 
Sucursala 
Costineşti)

2773/254/2011

Instituirea unui drept de superficie 
asupra unei suprafeţe de teren de 816 
mp în acte (830 mp măsurată) situată 
în comuna Costineşti, zona "Pavilion 

Copii Topogan", proprietatea pârâtei şi 
înscrisă în CF la nr. 39.

pârâtă: SC 
BTT SA 
Sucursala 
Costineşti

fond

22.05.2014-Respinge ca 
neîntemeiată cererea de chemare 

în judecată având ca obiect 
instituirea unui drept de 

superficie asupra unei suprafeţe 
de teren de 816 m.p. în acte (830 

m.p. măsuraţi), formulat ă de 
către reclamanta S.C. 

PANORAMIC LUX IMEX 
S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Viilor, nr.29, bl.81, sc.4, et.4, 
ap.47, jud. Cluj, în contradictoriu 
cu S.C. BIROUL DE TURISM 
PENTRU TINERET S.A., cu 

sediul în mun. Bucureşti, Calea 
Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, 

etaj 12, sector 1. Obligă 
reclamanta să achite pârâtei 

suma de 5.000 de lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată 

reprezentând onorariu avocat. 
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Înalta Curte de 
Casaţie şi 

Justiţie, Sectia 
a II a civila

 Reclamanţi: 
POPESCU STELA, 

PETRA ELENA 
IRINA, PETRA 

DORIN ŞTEFAN,
 Pârâţi: PRIMARUL 

GENERAL AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, 
PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, 
MINISTERUL 

ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR - 
CENTRUL DE 
PREGĂTIRE A 
POMPIERILOR 
"GENERAL DE 
BRIGADĂ DR. 

CORNELIU 
STOICHECI", SC 

LOCAL SRL, 
INSPECTORATUL 
DE STAT PENTRU 

SITUAŢII DE 
URGENŢĂ DEALUL 
SPIRII, SC LUMINA 

INSTITUŢII DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT SA, 

Intervenienti: SC 
FRONT LAKE VIEW 

SRL, DUŢĂ 
DRAGNE, DUŢĂ 

MARIA, SOLOMON 
REUVEN, VILINSKY 

NATALIA, 
INSPECTORATUL 
PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

15085/3/2007
Legea 10/2001 - contestatie - 

restituirea in natura catre reclamanti a 
suprafetei de teren de 7908 m.p.

recurent-
parat

recurs

noul termen -20.05.2015 504.03.2015- amana 
cauza 05.11.2014   CAB                         

07.05.2014 -Decizia nr. 1326- admite recursurile 
declarate de paratii MAI,ISU Dealul Spirii, SC 

BTT SA, SC LUMUNA INSTITUTII DE 
INVATAMANT SA si MUNICIOIUL 

BUCURESTI   PRIN PRIMAR GENERAL< imp. 
deciziei civile nr. 267A din 24.09.2013 a Curtii de 
Apel Bucuresti. Caseaza decizia atacata si trimite 
cauza spre rejudecare Curtii de Apel  Bucuresti. 
Irevicabila                 10.04.2014 - in pronuntare, 

amanata la 17.04.2014, 24.04.2014. 
(Dec.267/24.09.2013 - CAB admite apelurile 

declarate de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Dealul Spirii al Municipiului Bucure şti. 
Schimbă în parte sentinţa apelată, astfel : Obligă 
pe pârâtul MAI - Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Dealul Spirii - Centrul de Pregătire al 
Pompierilor G-ral de Brigadă Dr. Corneliu 

Stoicheci să lase reclamanţilor Du ţă Dragne, Duţă 
Maria, Solomon Reuven şi Vilinsky Natalia în 
deplină proprietate şi lini ştit ă posesie imobilul 
situat în Bucureşti, şos. Gării C ăţelu nr. 1 H, în 

suprafaţă de 11.054,30 mp parcela S 7, aşa cum a 
fost identificată în raportul de expertiză 

topografică întocmit în apel de expert Pascu 
Cătălin Mircea şi schiţe anexă (f. 739 şi 797 dosar 
apel). Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei. 

Respinge apelurile declarate de Municipiul 
Bucureşti, SC Lumina Institu ţii de Învăţământ 

SA, BTT SA şi SC Front Lake View SRL, ca 
nefondate. Cu recurs. (FOND: SC 1455/15.12.2009 

(COM. LA 16.03.2010)- Respinge excepţiile 
inadmisibilităţii capătului de cerere privind acţiunea 

în revendicare ca neîntemeiat. Respinge excepţia 
lipsei calităţii procesuale active a reclam. Ca 

neîntemeiată. Admite acţiunea precizată. Dispune 
anularea Dispoziţii nr.7662 din 05.04.2007 a 
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Judecătoria 
Mangalia

P.I.M. 
COMERCIAL 

SRL
3434/254/2011

Pretenţii - obligarea pârâtei PIM 
COMERCIAL SRL la plata sumei de 
18.691,05 USD + TVA (cota minimă 
de asociere), la care se adaugă impozit 

în valoare de 9767,47 lei +TVA, 
echivalentul în lei  a sumei de 

65.840,62 lei, reprezentând lipsa de 
folosinţă începând cu data încetării 

contractului de asociere 
nr.890/29.06.1995 (24.06.2009) şi 

până în prezent, sume ce urmează să 
fie actualizate şi indexate cu rata 

dobânzii până la data plăţii efective.

reclamant fond

18.691,05 
USD, 9767,47 
lei+TVA, 
65840,62 lei

18.09.2012 - J. Mangalia admite în 
parte acţiunea modificată, obligă 
pârâta la plata sumei de 26314,46 

USD, echivalent în lei la data 
efectuării plăţii, cu titlu de lipsă de 

folosinţă pentru perioada 
25.06.2009 – 25.10.2011, respinge 

restul pretenţiilor formulate, ca 
neîntemeiate, obligă pârâta la plata 
cheltuielilor de judecată de 10000 

lei.
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Tribunalul 
Constanţa, 

Secţia a II-a 
Civilă

P.I.M. 
COMERCIAL 

SRL
10883/118/2012

procedura insolvenţei (creanţa BTT: 
26.242,51 lei +  lipsă folosinţă  imobil, 
până la eliberarea acestuia (contr. înch. 

nr. 767/27.10.2000)

creditor fond

26.242,51 lei (50 
lei chelt. De jud. 

conform Dec. civ. 
nr. 

139/COM/09.11.
2009; 18.658,3 lei 

chelt. De jud. 
conform S.Civ. 

nr. 
4497/26.05.2011; 

6.448,00 lei 
cheltuieli de 

executare - fact. 
361/14.11.2011; 

1.030,69 lei - 
debite conf fact 

9819/01.02.2012, 
55,52 lei dobândă 
legală aferentă), la 

care se adaugă 
lipsă folosinţă  
imobil, până la 

eliberarea acestuia 
(contr. înch. nr. 
767/27.10.2000)

noul termen-29.06.2015 
02.04.2015-amana cauza 
02.02.2015-amana cauza 

03.11.2014-amana cauza pt 
continuarea procedurii   

23.06.2014-amana cauza
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Tribunalul 
Bucureşti 

Secţia a VIII a 
Conflicte de 

Muncă şi 
Asigurări

Răduică Andra 
Luminiţa

69298/3/2011

contestaţie decizie de concediere 
constatarea nulităţii absolute a 

Deciziei nr. 56/26.09.2011emisă de 
SC BTT SA pentru motive de 

nelegalitate şi netemeinicie; repunerea 
contestatoarei în situaţia anterioară 
emiterii deciziei  nr. 56/26.09.2011 

emisă de SC BTT SA prin reintegrarea 
contestatoarei în funcţia de director 
economic obligarea SC BTT SA la 

plata unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat contestatoarea 

intimat fond

Despăgubiri 
egale cu 
salariile 
indexate, 

majorate şi 
reactualizate şi 

cu celelalte 
drepturi de 
care ar fi 
beneficiat 

contestatoarea 
de la data 
emiterii 
emiterii 

14.12.2012 - respinge acţiunea ca 
nefondată
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Curtea de Apel 
Alba Iulia - 
Secţia a II -a 

Civilă

Resib SA 1878/85/2010

1. obligarea SC BTT SA să încheie 
contract de vânzare cumpărare cu 
privire la Complexul Hotelier Parc 
Sibiu, str. Şcoala de Înot nr. 1-3, 

compus din teren, construcţii şi hotel 
pentru tineret compus din parter + 7 
etaje, cu spaţii comerciale la parter, 

înscrise în CF nr. 100932 a mun. Sibiu 
(provenită din conversia de pe hârtie a 
CF nr. 19079) nr. topo 3982/1 de sub 
A1 şi nr. topo 2219 de sub A1.1, iar în 
caz de refuz hotărârea să ţină loc de 

act apt de intabulare;                                         
2. stabilirea preţului de vânzare prin 
raport de expertiză,după deducerea 

investiţiilor efectuate în activ, conform 
art. 12 alin 1 din Legea nr. 346/2004;                                            
3. să dispună efectuarea cuvenitelor 
înscrieri la OCPI - Biroul de Carte 

Funciară Sibiu, cu privire la 
transmiterea proprietăţii;                                

4. obligarea la plata cheltuielilor de 
judecată.

apelant-
pârât

apel

irevocabil 16.10.2014- instanta arespins ca 
nefondat recursul declarat d eBTT SA impotriva 
incheierii din 07.02.2014 si a deciziei nr. 52/2014 

din 14.02.2014 a C.A. Alba Iulia cu obligarea 
BTT SA la plata sumei de 4000 lei cheltueli de 

judecata catre RESIB SA  DC 52/14.02.2014 - CA 
Alba Iulia respinge cererea de repunere pe rol. 

Respinge apelul declarat de pârâtă. (10.10.2013 - 
în pronunţare, amânată la 14.02.2014 - Admite 

acţiunea comercială formulată de reclamanta şi în 
consecinţă: Obligă pârâta să încheie cu reclamanta 
act autentic de vânzare cumpărare, având ca obiect 

vânzarea Complexului Hotelier Parc Sibiu, iar în caz 
de refuz hotărârea să ţină loc de contract. Stabileşte 

preţul de vânzare la suma de 2440821 lei (fără 
TVA), ca urmare a deducerii din valoarea totală a 

imobilului stabilită prin raportul de expertiză la suma 
de 8227861 lei (fără TVA), a valorii investiţiilor 

efectuate de reclamantă în cuantum de 5787040 lei 
(fără TVA). Dispune efectuarea operaţiunilor de 
întabulare a drepturilor de proprietate în Cartea 

funciară. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma 
de 9600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu 

drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. 
(05.05.2011 - respinge exc. autorităţii de lucru 

judecat)
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Judecătoria 
Mangalia

Robeby SRL 2760/212/2011

contestatie la executare si suspendarea 
executarii silite formulata impotriva 
somatiei din dosar de executare nr. 

675/2010

intimat fond

14.02.2013 -  Constată perimată 
contestaţia la executare 

(09.08.2011/Încheiere - în baza art. 
242 alin. 1 pct. 2 c.pr.civ. suspendă 

judecata pentru lipsa părţilor. 
Definitivă. Cu recurs pe durata 
suspendării (10.05.2011 - Jud. 
Constanţa a admis excepţia de 
necompetenţă teritorială şi a 

declinat competenţa de soluţionare 
a cererii de chemare în judecată, în 

favoarea Judecătoriei 
MANGALIA)

64
CA Constanta, 

S com
Robeby SRL

17/36/2001 
692/COM/2001 

(nr. fond 
3832/COM/200

0)

Obligaţia de a face – obligarea pârâtei 
la vânzarea activelor căsuţe piatră nr. 

258-264 şi nr. 412-414 şi ½ grup 
sanitar, active ce fac obiectul contr de 

asociere nr. 242/14.05.1999

apelanta -
parata

apel            -

26.03.2015-Dec.168/26.03.2015 
Admite apelul.Schimbă în parte 
hotărârea apelată în sensul că 

respinge ca nefondat primul capăt 
de cerere din acţiune. Menţine 

restul dispoziţiilor.Definitivă.Cu 
recurs. Repus pe rol, 12.02.2015-

amana cauza ,17.06.2004-
Suspendat în temeiul art. 244 alin.1 

pct.2 până la sol. def. a dos. nr. 
18380/299/2005 (FOND: SC 

3190/COM/21.12.2000 pronuntata 
in dosar nr. 3832/COM/2000, T. 

Constanta a admis in parte 
actiunea, a obligat S.C. BTT S.A. 
sa incheie contractul de vanzare – 

cumparare asupra activelor 
mentionate si a respins ca 

inadmisibil capatul de cerere 
privind obligarea la daune 

cominatorii)
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C.A.B. - 

Secţia  a V-a 
Comercială

Romtur 
International 

SRL 

2422/2/2002 (nr. 
vechi 223/2002; 
fond 3640/2001)

constatare nulitate contr. de asoc. nr. 
14/26.01.2000 şi nulit. contr. de 

vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 
929/14.11.2000  avand ca obiect 

Complex Hotelier Bucegi 

recurent-
reclamant

recurs           

12.02.2015- În temeiul art.244 
pct.1 Cod procedură civilă 

suspendă judecata recursului. 
Irevocabilă 12.01.2015-repunere 

pe rol 06.03.2014 - Menţine 
măsura suspendării judecării 

recursului  (11.10.2012 -menţine 
măsura  suspendarii recursului; la 
20.06.2002 - a fost suspendat in 

temeiul art.244 alin.1 pct.2 CprCiv 
pana la solutionarea definitiva a 
dosarului nr.18380/299/2005) 
(FOND: 7482/12.10.2001, T. 
Bucuresti a respins cererea de 

chemare in judecata)
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Înalta Curte de 
Casaţie şi 
Justiţie - 

Secţia a II -a 
Civilă

S.I.F. 
Transilvania; 

Huzum 
Corneliu 
Ovidiu - 

INTERVENIE
NT (cer. de 
intervenţie 
respinsă) 

35398/3/2009 
35398/3/2009/a2

Pretentii - obligarea pârâtei la plata 
sumei 14.623.937,10 lei, reprezentând 
c/val. pachetului de 576.540 acţiuni, 
deţinute de SIF TRANSILVANIA la 

SC BTT SA Bucureşti până la 
exercitarea dreptului de retragere; 
obligarea pârâtei la plata dobânzii 

legale calculată pe perioada cuprinsă 
între 30.04.2009 până la pronunţarea 

hotărârii judecătoreşti.

intimat - 
pârât

recurs

14.623.937,10 
lei - c/val. 

pachetului de 
576.540 
acţiuni, 

deţinute de 
SIF 

TRANSILVA
NIA la SC 
BTT SA (la 
fond BTT a 

fost obligată la 
plata sumei de 
9.166.986 lei), 

la care se 
adaugă 
dobândă 
legală 

30.04.2009 - 
pronunţarea 

hot. Jud.

16.09.2014- BTT intimat si SIF Transilvania 
SA Brasov in calitate de petent pt fond-alte 

cereri restituire cautiune                   
DECIZIA NR. 1761/20.05.2014              T: 
20.05.2014  irevocabil    18.03.2014 - s-au 

depus inscrisuri reprezentand p. v. ale AGA 
BTT SA la care a participat si SIF 

TRANSILVANIA 
ÎNTÂMPINARE  (APEL: 

20.06.2013 - CAB respinge apelul 
S.I.F TRANSILVANIA ca 

nefondat. Respinge apelul declarat 
de SC BTT SA împotriva încheierii 
din 20.10.2009 ca nefondat. Admite 

apelul BTT SA împotriva sent. 
com. nr.8556/28.06.2011 a 

Trib.Buc. Schimbă în tot sent.com. 
atacată în sensul că respinge 

cererea de chemare în judecată ca 
neîntemeiată. Obligă S.I.F 
TRANSILVANIA la plata 

cheltuielilor de judecată către SC 
BTT SA, în sumă de 123.903 lei, în 

fond şi în apel; Fond: S.Com. 
8556/28.06.2011/ T.Buc. - admite 
în parte acţiunea, obligă pârâta să 

plătească reclamantei suma de 
9.166.986 lei reprezentând c/val. 
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Judecătoria 

Sector 1

S.I.F. 
TRANSILVA

NIA S.A.
25697/299/2013

contestatie împotriva înfiinţării popririi şi 
împotriva tuturor actelor de executare ale 

B.E.J.A. „DORINA GONŢ, LUCIAN 
GONŢ ŞI MARIAN PANAIT” în dosarul 

de executare nr. 1954/2011, inclusiv 
împotriva adresei de înfiinţare a popririi 
din 05.06.2013, a procesului-verbal de 

stabilire cheltuieli de executare din 
28.10.2011, a procesului-verbal pentru 
calculul dobânzilor din 28.10.2011, a 

procesului-verbal pentru calculul 
dobânzilor din 21.02.2012, a procesului-

verbal de cheltuieli suplimentare din 
21.02.2012, a procesului-verbal pentru 
calculul dobânzilor din 06.04.2012, a 

procesului-verbal de cheltuieli 
suplimentare din 06.04.2012, a procesului-

verbal pentru calculul dobânzilor din 
08.10.2012, a procesului-verbal de calcul 

debit din 08.10.2012, transmise prin 
comunicarea nr. 2111/12.06.2013, 

încetarea şi întoarcerea executării silite

contestator fond

04.12.2014-pronunta hotararea 
nr. 21733, instanta a dispus 

respingerea exceptiei invocata de 
SIF ca neintemeiata termen 

recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare 02.10.2014 

18.09.2014- parata a readus in 
discutie exceptia tardivitatii 
contestatiei. Instanta a pus in 

vedere reprezentantilor paratei 
sa- si indeplineasca obligatia de a 
indica filele din dosar la care se 
afla inscrisurile in baza carora 
intelege sa-si motiveze exceptia 
04.09.2014 - Instanta  a pus in 

vedere contestatoarei sa depuna 
in termen de 5 zile obiective de 
expertiza 06.11.2013 - În temeiul 

art.244 alin.1, pct.1 din CPC, 
dispune suspendarea cauzei până la 
sol. dos. 35398/3/2009 al ICCJ. Cu 
drept de recurs pe toată durata 

suspendării .
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Î.C.C.J. - 

Secţia I Civilă 
Simex Prod 

Co SRL
8646/118/2008

evacuarea pârâtei din imobilul 
proprietate a SC BTT SA, compus din 

construcţie „Restaurant AZUR” şi 
teren aferent, situat în localitatea 
Costineşti, judeţul Constanţa + 

obligare la predarea mijloacelor fixe şi 
obiectelor de inventar aferente 
activului sus-menţionat; cerere 

reconvenţională: obligarea reclamantei 
la plata sumei de 505.392 lei - 

investiţii, instituire a unui drept de 
retenţie asupra activului.

intimat - 
reclamant

recurs

SIMEX 
PROD SRL: 
505.392 lei - 

investiţii           

22.04.2014-Decizia nr. 2432: Admite recursul 
declarat de pârâta SC SIMEX PROD CO SRL 

împotriva deciziei civile nr. 41 din 16 martie 2012 
a Curţii de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal. Casează decizia 
recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi 

instanţe de apel. Irevocabilă.
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Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a VI-a 
Civilă

Simex Prod 
Co SRL

58738/3/2011

Constatarea intervenirii vânzării-
cumpărării între SC SIMEX PROD 

CO SRL, în calitate de cumpărătoare 
şi SC BTT SA, în calitate de 

vânzătoare, a cu privire la activul 
Restaurant Azur (restaurant, terasă, 

bar, dependinţe anexă), situat în 
Costineşti, judeţul Constanţa, ce a 

făcut obiectul contractului de asociere 
nr. 2772/27.12.1995 încheiat între 

reclamantă şi pârâtă, la preţul ce va fi 
stabilit prin expertiză judiciară, după 
deducerea investiţiilor efectuate de 

reclamantă în activ, hotărârea ce se va 
pronunţa urmând să ţină loc de 

vânzare-cumpărare

pârât fond

noul termen-14.05.2015 
05.02.2015-amana cauza 

13.11.2014-s-a amanat cauza 
02.10.2014- Instanta a incuviintat 
cererea de amanare a partilor pt. 
lipsa raportului de expertiza si a 

acordat un nou termen  
04.09.2014 - instanta a icuviintat 
cererea de amanare formulata de 
parti si a acordat un nou termen  

05.06.2014- pt. a se depunr 
raport de expertiza 24.04.2014 

13.03.2014- pt. a depune raportul 
de expertiza
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Tribunalul 
Constanţa - 
Secţia a II-a 

Civilă

Simex Prod 
Co SRL

3435/118/2013

alte cereri comisie rogatorie, pentru 
efectuarea expertizei tehnice judiciare 
în dosarul nr. 58738/3/2011 al Trib. 

Buc.

23-Jun fond

noul termen-29.04.2015 
25.03.2015-amana cauza 

11.12.2014- instanta a amanat 
cauza 26.11.2014-instanta a 

admis exceptia inadmisibilitatii 
cererii de refuzare a expertului si 

a incuviintat experti parte pt 
ambele parti ale dosarului  

Instanta de judeccata a admis 
cererea reclamantei de anulare si 

de refacere a raportului de 
expertiza, a dispus anularea 

integrala a raportului de 
expertiza si refacerea lucrarii de 

catre autorul ei si a respins 
obiectiunile ca ramase fara 

obiect. 24.09.2014 -Instanta a 
ramas in pronuntare si a amanat 

pronuntarea pt. data de 
01.10.2014 26.03.2014
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Judecătoria 

Sector 1 
Bucureşti

SOCIETATE
A DE 

INVESTIŢII 
FINANCIARE 
MOLDOVA 

S.A. (creditor), 
AVAS 

(debitor)

4433/299/2013

validarea popririi înfiinţate în dosarul 
de executare nr.104/2012, de către 

BEJ Samoilă Liliana Minodora asupra 
sumelor pe care terţul poprit (BTT 

S.A.) le datorează debitoarei (AVAS), 
începând cu data de 24.10.2012, până 
la concurenţa sumei 1.179.216,56 lei, 
obligarea terţului poprit să plătească, 

în limita creanţei, suma datprată 
debitoarei.

terţ poprit fond

 14.03.2013- respinge excepţia 
lipsei de interes, invocată de 

debitoare ca neîntemeiată, respinge 
cererea de validare a popririi, ca 

neîntemeiată.
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Tribunalul 
Bucureşti, 

Secţia a IV-a 
Civilă

SOCIETATE
A DE 

INVESTIŢII 
FINANCIARE 
MOLDOVA 

S.A. (creditor), 
AVAS 

(debitor)

4434/299/2013

validarea popririi înfiinţate în dosarul 
de executare nr.103/2012, de către 

BEJ Samoilă Liliana Minodora asupra 
sumelor pe care terţul poprit (BTT 

S.A.) le datorează debitoarei (AVAS), 
începând cu data de 24.10.2012, până 
la concurenţa sumei 1.466.147,73 lei, 
obligarea terţului poprit să plătească, 

în limita creanţei, suma datorată 
debitoarei.

apelant - 
terţ poprit

apel

03.02.2015-Admite recursurile debitorului şi 
terţului poprit. Modific ă decizia recurată. Admite 

apelurile. Schimbă în parte sentinţa atacată în 
sensul că: Respinge cererea ca nefondată. Ia act că 

terţul poprit şi-a rezervat dreptul de a solicita 
cheltuieli de judecată pe cale separată. 

Irevocabilă. 18.11.2014-Amână cauza 30.04.2014- 
pronuntare 25.04.2014 - instanta a respins 

solicitarea privind acordarea nui termen pt. a depune 
situatia financiara a BTT pt. anul 2013, au  fost  

depuse concluzii scrise iar instanta a amanat 
pronuntarea pt data de 30.04.2014                       

(FOND: SC15223/28.06.2013 - J1 respinge excepţia 
lipsei de interes a creditoarei de a investi instanţa de 

judecată cu soluţionarea unei cereri de validare a 
popririi, invocată de debitoare. Respinge excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a terţului poprit. 

Admite cererea. Dispune validarea popririi înfiinţată 
în dosarul de executare nr.103/2012 de către BEJ 
Samoilă Liliana Monodora asupra sumelor pe care 

terţul poprit le datorează debitoarei începând cu data 
de 24.10.2012 până la concurenţa sumei de 

1.466.147,73 lei, cu obligarea terţului să plătească 
creditoarei, în limita creanţei, suma datorată 

debitoarei. Ia act de cererea creditoarei de solicitare a 
cheltuielilor de judecată pe cale separată. Ia act că 

terţul poprit nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu 
apel în termen de 15 zile de la comunicare)
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Judecătoria 
Mangalia

Strat 
Gheorghe, 

Strat 
Gheorghiţa

2112/254/2013

contestaţie la executare împotriva 
executării silite,respectiv a actelor de 
executare efectuate de către BEJA 

Stoica Constantin Adrian în dosarul de 
executare nr. 557/2012, suspendarea 
executării silite până la soluţionarea 

irevocabilă a contestaţiei la executare.

contestator fond
16.05.2014 - comunicare hotarare 
civila nr.602/02.04.2014(Apel 10 
zile de la comunicare) 01.04.2014
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Curtea de Apel 
Constanţa - S. 
a II-a Civilă, 

de Contencios 
Adm. şi Fiscal

Vila Regal 
SRL, Mazilu 
Gigi-Adrian

4076/118/2009*

obligarea la incheierea contractului de 
vanzare cu privire la suprafata de teren 

de 2115,46 mp, obligarea la 
incheierea/prelungirea contractului de 
inchiriere avand ca obiect suprafata de 
2115,46mp (contract de inchiriere nr. 

106/03.02.2004), sub sanctiunea 
daunelor cominatorii in cuantum de 

500 lei/zi de la data pronuntarii 
hotararii si pana la executarea 

obligatie.

apelant - 
parat

apel

 11.02.2015-DECIZIA CIVILĂ 
NR.71 Respinge ca nefondată 

excepţia inadmisibilit ăţii 
apelului. Admite apelul. Schimbă 

în parte hotărârea apelată în 
sensul că respinge ca nefondate 
capetele de cerere privitoare la 
obligarea pârâtei la încheierea 

contractului de vânzare-
cumpărare şi la plata daunelor 
cominatorii. Obligă reclamanţii 
la plata sumei de 3710 lei cu titlu 

de cheltuieli de judecată către 
pârâtă. Menţine dispoziţiile 
privind respingerea petitului 
subsidiar. Obligă intimaţii 

reclamanţi la plata sumei de 
3.734 lei reprezentând cheltuieli 

de judecată în apel către apelanta-
pârâtă. Cu recurs în 15 zile de la 
comunicare. 04.02.2015-amana 

cauza 21.01.2015-instanta a 
amanat cauza 03.12.2014-s-a 

amanat acuza 22.10.2014-instanta 
a incuviintat obiectiunile 
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Judecătoria 
Mangalia

Vila Regal 
SRL, Mazilu 
Gigi-Adrian

4022/254/2013

Contestaţie la executare – împotriva 
executării silite pornite de către Biroul 

Executorului Judecătoresc Sarkis Ionica 
în dosarul de executare nr. 928/2013, 

anularea în parte a actelor de executare 
silită efectuate şi care vor fi efectuate în 

dosarul sus-menţionat, în ceea ce priveşte 
OBLIGAŢIA DE A FACE, respectiv 

obligarea la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare având ca obiect 

terenul în suprafaţă de 2201 mp, situat în 
localitatea Costineşti, obligaţie 

nesusceptibilă de executare silită, 
încetarea executării silite în ceea ce 
priveşte această obligaţie de a face, 

inclusiv obligaţia de plată cheltuielilor de 
executare silită pentru acest capăt de 

cerere;suspendarea executării silite până 
la soluţionarea contestaţiei la executare

contestator fond

17.09.2014-Instanta a admis 
apelul declarat de SC VILA 

REGAL si Mazilu Gigi  Adrian a 
schimbat in parte hotararea 

atacata si a respins ca nefondata 
contestatia la executare amana 

pronuntarea-10.09.2014 
20.08.2014 23.04.2014-Instanata 

respinge exceptia 
inadmisibilitatii cont.la exec, 
respinge exceptia tardivitatii 

formularii cont. la exec., admite 
contestatia la execut5are 

precizata. 16.04.2014-prununtare 
02.04.2014- s-au pus concluzii cu 
privire la exceptiile invocate de 
intimata prin intampinare cat si 

cu privire la fondul cauzei    
19.03.2014-instanta de judecata a 

admis cererea BTT SA si a 
dispus suspendarea executarii 
silite pana la data solutionarii 

contestatiei la executare
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Judecătoria 
Mangalia

Vila Regal 
SRL, Mazilu 
Gigi-Adrian

4023/254/2013

Suspendare provizorie (Contestaţie la 
executare – împotriva executării silite 
pornite de către Biroul Executorului 

Judecătoresc Sarkis Ionica în dosarul de 
executare nr. 928/2013, anularea în parte 
a actelor de executare silită efectuate şi 

care vor fi efectuate în dosarul sus-
menţionat, în ceea ce priveşte 

OBLIGAŢIA DE A FACE, respectiv 
obligarea la încheierea contractului de 

vânzare-cumpărare având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 2201 mp, situat în 

localitatea Costineşti, obligaţie 
nesusceptibilă de executare silită, 

încetarea executării silite în ceea ce 
priveşte această obligaţie de a face, 

inclusiv obligaţia de plată cheltuielilor de 
executare silită pentru acest capăt de 

cerere;suspendarea executării silite până 
la soluţionarea contestaţiei la executare)

contestator fond

Inch. 2129/13.11.2013 - Admite cererea 
formulat ă de petenta S.C. BIROUL DE 

TURISM PENTRU TINERET S.A. Dispune 
suspendarea provizorie a executării silite 

pornite în dosarul de executare nr. 928/2013 
al B.E.J. Sarkis Ionica, până la soluţionarea 

cererii de suspendare a executării silite 
formulat ă în cadrul contestaţiei la 

executare. Fără cale de atac.



77

Tribunalul 
Bucureşti, 

Sectia a II - a 
penala 

VÂCLEA 
LIVIU 

VALENTIN 
ş.a.

3656/3/2009**  
fost -

18380/299/2005 
(fost35895/3/20

06)

abuz în serviciu, fals şi uz de fals
apelant- 

parte 
civila

rejudeca
re apel

11.11.2014-/Ia act de solicitările 
SC FLOPY TRADE 2000-SRL şi 

SC SCORPION EST –SRL şi 
califică cererile formulate ca 

fiind cereri de recurs în casaţie. 
Scoate cauza de pe rol şi dispune 

înaintarea cererilor şi a 
înscrisurilor anexate 

preşedintelui instanţei, pentru a 
se face aplicarea dispoziţiilor 

art.439 Cod proc.pen.. Definitivă 
(12.02.2013 - admite recursurile declarate de 
inculpatul Vâclea Liviu Valentin şi de păr ţile 
civile SC Dacia Tour SRL, SC BTT SA şi SC 
Atbat SA Tulcea casează în totalitate decizia 

penală nr. 7/29.03.2012 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti şi trimite cauza la aceeaşi instanţă 

pentru rejudecarea apelurilor (APEL: dec. pen. 
7/29.03.2012 - TB respinge ca nefondate apelurile 
declarate de inculpatul Vâclea Liviu Valentin şi a 
părţilor civile, obligă fiecare apelant la câte 200 lei 
fiecare chelt. jud. stat onorariu avocat oficiu pentru 
fiecare apelantă parte civilă reprezentată de apărător 

oficiu în cuantum de câte 100 lei fiecare, se 
avansează din fondurile M.J.; SP 2076/09.10.2006, 
J1, dos. 18380/299/2005 – condamnă pe inculpat la 

o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
publice în formă calificată, în formă continuată; 

interzice inculpatului dreptul de a exercita o profesie 
de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea 

infracţiunii pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă 
complementară ce urmează a fi executată după 

executarea pedepsei principale, condamnă inculpatul 
la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru infracţiunea 

78

Inalta Curte de 
Casatie si 

Justitie, Sectia 
a II - a civila

VOX SA 5238/1/2013
Revizuire impotriva dec. nr. 

2894/02.10.2013 pron. de ICCJ in 
dos. 20428/3/2010

intimat
Revizuir

e

29.10.2014- Respinge ca 
inadmisibilă cererea de revizuire 
formulat ă de revizuenta SC VOX 
SA împotriva deciziei nr.2894 din 
2 octombrie 2013 pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– Secţia a II-a civilă. Irevocabilă.   
21.05.2014- s-a acordat un nou 
termen in vederea formularii si 
depunerii intampinarii de catre 

BTT

79

Inalta Curte de 
Casatie si 

Justitie, Sectia 
a II - a civila

VOX SA 5239/1/2013
Contestatie in anulare impotriva dec. 
nr. 2894/02.10.2013 pron. de ICCJ in 

dos. 20428/3/2010
intimat

Contesta
ţie în 

anulare

ICCJ a respins contestatia in 
anulare formulata de VOX SA si 

a mentinut Decizia nr. 
2984/02.10.2013 pronuntata in 

Dosarul nr. 20428/3/2010 
Irevocabilă. 01.10.2014 - Instanta 
a respins exceptia inadmisibilitati 

si a acordat cuvantul pe fondul 
cauzei ambelor parti prezente. 
Instanta a ramas in pronuntare 

19.03.2014

80
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

FLOPY 
TRADE 2000 

SRL
4540/299/2014 Cerere de chemare in judecata parat Fond

08.12.2014- instanta de fond a 
dispus suspendarea dosarului 

pana la solutionarea definitiva a 
dosarului nr. 26957/3/2014Cu 

recurs pe toată durata 
suspendării cursului judec ării 
procesului. , avand ca obiect 

cererea de revizuire a S.C. nr. 
8756/20.12.2000 pronuntata de 

89
Judecatoria 
Sectorului 2 
Bucuresti

Mihalache 
Florin

2307/300/2014
Contestatie la executare impotriva 

sent. Nr. 2101/11.02.2013 pronuntata 
de Judecatiria Sector 2 Bucuresti

parat Fond

16.09.2014-suspenda judecata Cu 
drept de recurs pe toată durata 

suspendării. Nu s-a stabilit 
termen.Se  depune intampinare 

in 25 zile de la 
comunicare(27.03.2014) 



90
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

Complex 
Tineretului 

SRL 
15681/299/2014

Obligatia de a face determinarea 
cuantumului chiriei anuale datorate de 

Complex Tineretului BTT-ului in 
temeiul contractului de inchiriere a 

carui existenta s-a constatat de catre 
Tribunalul bucuresti Sectia a VI-a 

Civila prin Sentinta Civila nr. 
4284/03.04.2012, incepand cu data de 
14.05.2008, intre Complex Tineretului 
si BTT pentru suprafata de 18.928 mp 

parat FOND

23.09.2014-Admite exceptia de 
inadmisibilitate. respinge 

actiunea ca inadmisibila. Cu 
apel. Instanta amana 

pronuntarea pentru 23.09.2014  
Nu s-a stabilit termen.Se  depune 

intampinare in 25 zile de la 
comunicare(30.05.2014

91
Judecatiria 
Sector 2

Orient Comex 
SRL 

30752/300/2013
Contestatie la executare prin care se 
solicita anulrea actelor din dosarul de  

executare silita nr. 1225E/2013
parat Fond

10.06.2014- intsanta de judecata 
a dispus respingerea cererii 
contestatoarei SC ORIENT 

COMEX impotriva SC BTT SA             
02.06.2014 - au fost sustinute 
concluziile pe fondul cauzei.          

Se depun intampinare in 25 zole 
de la comunicare( 10.01.2014)

92
Judecatoria 

Arad

S.C. SIDE 
GROUP 
S.R.L.

9719/55/2014

Ordonanta de plata a sumei de 
8455,23 lei reprezentand contravaloare 

marfa livrata si neachitata (OUG 
119/2007/ART. 1013 CPC)                        

cheltuieli de judecata 207,72 lei c

parat Fond

29.07.2014-  H.C. 
3449/29.07.2014 instanta ia act de 
achitarea debitului cu cheltuieli 

de judecata

93
Judecatoria 

Sibiu
SC RESIB SA 9315/306/2014

Plangere impotriva incheierii de carte 
funciara

Intimat Fond

21.11.2014-Ia act de renunţare la 
judecata plângerii împotriva 
încheierii de CF28601/2014 

formulat ă de petenta în 
contradictoriu cu intimata . Fără 
cheltuieli de judecată. Cu drept 
de recurs în termen de 30 zile de 
la comunicare care se va depune 
la Judecătoria Sibiu 31.10.2014-

respinge cererea de 
preschimbare termen de 

judecată. 24.10.2014-amana 
cauza .Se depune intampinare in 

25 zile de la Comunicare
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Judecătoria 
Sector 1 
Bucureşti

S.I.F. 
TRANSILVA
NIA S.A. 25697/299/2013

Contestaţie la executare împotriva
înfiinţării popririi şi împotriva tuturor
actelor de executare ale B.E.J.A.
„DORINA GONŢ, LUCIAN GONŢ
ŞI MARIAN PANAIT” în dosarul de
executare nr. 1954/2011, inclusiv
împotriva adresei de înfiinţare a
popririi din 05.06.2013, a procesului-
verbal de stabilire cheltuieli de
executare din 28.10.2011, aprocesului-
verbal pentru calculul dobânzilor din
28.10.2011, a procesului-verbal pentru
calculul dobânzilor din 21.02.2012, a
procesului-verbal de cheltuieli
suplimentare din 21.02.2012, a
procesului-verbal pentru calculul
dobânzilor din 06.04.2012, a
procesului-verbal de cheltuieli
suplimentare din 06.04.2012, a
procesului-verbal pentru calculul
dobânzilor din 08.10.2012, a
procesului-verbal de calcul debit din
08.10.2012, transmise prin
comunicarea nr. 2111/12.06.2013,
încetarea şi întoarcerea executării silite

Contestato
r

Fond

noul termen-06.11.2014 
06.11.2014-a amanat 

pronuntarea 30.10.2014-instanta 
a amanat pronutarea 04.09.2014 
16.07.2014- a fost admisa cererea 

de repunere pe rol

95

Tribunalul 
Bucuresti - 
Sectia A-V-A 
Civila

Nuta Fivia 15364/3/2014

Actiune in raspundere delictuala-
obligarea paratei la plata sumei de
250000 lei cu titlu de daune interese si
contravaloarea despagubirilor de care
a fost privata reclamanta prin refuzul
nejustificat al paratei de a directiona
notificarile nr. 154/14.06.2014;
415/09.08.2001; 424/09.08.2001 si
674/13.02.2002

parat fond

17.12.2014- instanta a pronuintat 
Sentinta Civila 

nr.1568/17.12.2014 prin care 
actiunea formulata de catre Nuta 

Fivia si Paraschiv Cornel  
impotriva S.C. B.T.T. S.A. este 
respinsa ca nefondata apel in 30 

de zile 19.11.2014-instanta a 
respins ca nefondata exceptia 

prescriptiei dreptului material la 
actiune   17.09.2014 - 

reclamanyul a depus dovada 
achitarii taxei judiciare de 

timbru si note de sedinta         Nu 
s-a stabilit termen .Se depune 
intampinare in 25 zile de la 
Comunicare (04.07.2014)

96

Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A- V -A 
Civila

AAAS 22271/3/2014 Conflict negativ de competenta Tert poprit fond

12/08/2014-S.C. nr.934 stabileste 
competenta de solutionare la 

executarea formulata de 
contestatoarea A.A.A.S. Cu drept 
de recurs în termen de 5 zile de 

la comunicare

97

Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A-VI-A 
Civila

Huzum 
Corneliu 
Ovidiu

11707/3/2014 Pretentii Reclamant fond

30.09.2014-Tribunalul Bucuresti 
a admis cererea de chemare in 
judecata formulata de BTT SA  
si s obligat paratul sa plateasca 
reclamantei suma de 513980,25 
lei (plata nedatorata)+ 8745 lei 

98

Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A-III-A 
Civila

S.C. 
COMPLEX 

TINERETUL
UI S.R.L.

9796/3/2014
reziliere contract de inchiriere 

din15.05.2008
Reclamant Fond

 08.09.2014- instanta a dispus 
inaintarea cauzei catre Sectia A 
VI-A a Tribunalului Bucuresti

99
Judecatoria 

Sector 1 
Bucuresti

S.C. 
COMPLEX 

TINERETUL
UI S.R.L.

15681/299/2014
obligatia de a face determinarea 

cuantumului chiriei anuale
Parat fond

 23.09.2014-Admite exceptia de 
inadmisibilitate. respinge 

actiunea ca inadmisibila. Cu apel 
16/9/2014-amana pronuntarea

100

Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A VI-A 
Civila

AGREMENT 
SERV SRL

26951/3/2014 Revizuire - Fond- obligatia de a face Revizuent fond

noul termen:20.05.2015 Apel 
31.03.2015  31.10.2014-dmite, în 
raport de prev. 324 (3) rap. la 

322 pct. 4 VCPC, excepţia 
tardivit ăţii formul ării cererii de 
revizuire. Respinge cererea de 



101
Tribunalul 

Gorj      Sectia 
A II-A Civila

TURISM 
PARC S.A.

6379/95/2014 Revizuire - Apel obligatia de a faceIntimant - RevizuentApel

 Termen apel:28.04.2015 
31.03.2015-amana cauza;                      

11.11.2014-prin sentinta civila 
nr.204/11.11.2014-instanta a 
admis cererea de revizuire 

formulata de S.C. BTT SA in 
contradictoriu cu SC TURISM 

PARC SA, fondul cauzei a 

102
Tribunalul 

Brasov   Sectia 
A II-a Civila

S.C. LUCIUS 
S.R.L.

4224/62/2014 Revizuire- Fond- obligatia de a face Revizuient fond

Termen:14.05.2015 Recurs 
23.12.2014 30.09.2014-instanta 
pronunta Sentinta Civila 434 
23.09.2014- Instanta a respins 
solicitarea de introducere in 

103

Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A IV-A 
Civila

S.C. FLOPY 
TRADE 2000 

S.R.L.
26957/3/2014 Revizuire- Fond- obligatia de a face Revizuire fond

22.01.2015-Respinge excepţia de 
inadmisibilitate. Admite cererea 
de revizuire. Schimbă sentinţa 

civilă nr. 8756/20.12.20000 
pronunţată în dosarul 

nr.10471/2000 al Tribunalului 

104

Tribunalul 
Bucurest 

Sectia A VI-A 
Civila

S.C. 
SEMIRAMIS 

SNACK 
CLUB S.R.L.

26960/3/2014
Revizuire - Fond- obligatia de a face 

Dos. 7507/2000
Revizuire Fond

21.04.2015-instanta a respins 
cererea de recuzare a dnei 
judecator Claudia Florina 

Prilogan. incheierea poate fi 
atacata odata cu fondul 

20.04.2015-amana cauza Pentru a 
se înainta dosarul către 

105

Tribunalul 
Bucurest 

Sectia A VI-A 
Civila

S.C. VENUS 
PRODCOME

X S.R..L
26947/3/2014

Revizuire - Fond- obligatia de a face 
Dos. 9992/2000

Revizuire Fond

09.03.2015- Respinge excepţia 
tardivit ăţii formul ării cererii de 
revizuire, invocată de intimata 
Venus Prodcomex S.R.L. ca 

neîntemeiată. Respinge cererea 
de revizuire formulată de 

106

Tribunalul 
Bucurest 

Sectia A VI-A 
Civila

S.C. VOX 
S.A.

26943/3/2014
Revizuire - Fond- obligatia de a face 

Dos. 8655/2000
Revizuire Fond

09.03.2015-Respinge excepţia 
tardivit ăţii formul ării cererii de 
revizuire, invocată de intimata 

Vox S.A., ca neîntemeiată. 
Respinge excepţia lipsei calităţii 

procesual pasive, invocată de 

107

Tribunalul 
Bucurest 

Sectia A VI-A 
Civila

S.C. 
COMPACT 

IMPEX S.R.L.
26952/3/2014

Revizuire - Fond- obligatia de a face 
Dos. 7721/2000

Revizuire Fond

29.12.2014- instanta a respins 
cererea BTT de constatare a 

caracterului fals al contractului 
de asociere in participatine 

nr.248/14.05.1999      17.11.2014-

108
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

S.C NEW 
YORK TIME 

S.R.L.
36233/299/2014

Revizuire - Fond- obligatia de a face 
Dos. 13924/2000

Revizuire Fond

12/09/2014-ia act de renuntarea 
revizuientului la judecarea 

cauzei. Ia act ca intimatul si-a 
rezervat dreptul de a solicita 
cheltuieli de judecata pe cale 

separata. Cu recurs in termen de 
15 zile de la comunicare.  

109
Tribunalul 

Tulcea
S.C. ATBAD 

S.R.L.
1583/88/2014 Revizuire - Fond- obligatia de a face Revizuire Fond

noul termen-13.05.2015 Apel-
09.03.201507.01.2015- instanta a 
admis cererea de revizuire si a 
schimbat in totalitate sentinta 

civila nr.741/09.08.2000 in sensul 

110
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

S.C. 
ECUATOR 
IMPORT 
EXPORT 

S.R.L.

36231/299/2014
Revizuire - Fond- obligatia de a face 

Dos.19760/2000
Revizuire Fond

11.12.2014-instanta a admis 
cererea de revizuire si a 

schimbat in tot Sentinta civila 
19941/06.11.2000 pronuntata in 

dosarul 19760/2000 in sensul 
respingerii cererii de chemare in 

judecata formulata de SC 

111
Tribunalul 
Bucuresti

S.C. CORSA 
TRANS 

S.R.L. SIBIU
26963/3/2014

Revizuire - Apel - obligatia de a face 
Dos.8630/2000

Revizuire Apel

01.04.2015-Admite apelul. 
Schimbă în tot sentinţa apelată în 

sensul că admite cererea de 
revizuire. Schimbă în tot sentinţa 

7113/07.11.2000 în sensul că 
respinge cererea de chemare în 
judecată ca neîntemeiată. Cu 

recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. apel 11.03.2015  

Instanta a respins exceptia lipsei 
de interes ridicate de actre 

112
Curtea de Apel 

Bucuresti

S.C. FLOPY 
Trade 2000 

S.R.L.
26957/3/2014

Revizuire - Fond- obligatia de a face 
Dos.10471/2000

Revizuire Fond

22.01.2015-Respinge excepţia de 
inadmisibilitate. Admite cererea 
de revizuire. Schimbă sentinţa 

civilă nr. 8756/20.12.20000 
pronunţată în dosarul 

nr.10471/2000 al Tribunalului 

113
Judecatoria 

Sinaia

S.C. 
ALEXANDR
OS HOTELS 

S.R.L.

982/310/2014 Revizuire - Fond- obligatia de a face Revizuire Fond

02.04.2015-instanta admite 
cererea de revizuire si a obligat 

intimata la plata 5.298 lei 
cheltueli de judecata. pate fi 
atacata cu apel.  04.12.2014-

amana cauza  27.11.2014-instanta 
a acordat un nou termen 
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Tribunalul 
Bucuresti 

Sectia A VI-A 
Civila

S.C. 
MEDITERAN

EAN COM 
TEAM S.R.L.

26948/3/2014
Revizuire - Fond- obligatia de a face 

2508/2000
Revizuire Fond

noul terme-04.05.2015 09.02.2015-
amana cauza 28.11.2014-s-a 

amanat cauza 11.11.2014 
16.09.2014 Instanta a amanat 

cauza 13.08.2014 Instanta  
dispune preschimbarea 

termenului de judecată acordat 
în dosarul nr. 26948/3/2014 al 

Tribunalului Bucure şti Secţia a 

115

Inalta Curte de 
Casatie si 

Justitie, Sectia 
a II - a civila

S.C. 
IMPERIAL 
TURISM 

S.R.L. 
BUCURESTI

2906/1/2014 Revizuire - Fond- obligatia de a face Revizuire Fond

16/1/2015-a admis apelul BTT in 
sensul respingerii cererii Euro 

Holding SRL de obligare la 
incheierea contractului de 

vanzare cumparare privind 
Vilele Albatros din Costinesti 

116
Judecatoria 
Mangalia

S.C. CORSA 
TRANS 
S.R.L. 

1592/254/2014
pronuntarea unei hotarari care sa tina 

act de vanzare cumparare
Revizuire Fond

termen 04.05.2015 17.02.2015- 
Admite excepţia necompetenţei 

materiale a Judecătoriei 
Mangalia, invocată de pârâtă. 

Declină competenţa de 
soluţionare a cererii formulate de 
reclamanta SC CORSA TRANS 
SRL Sibiu în contradictoriu cu 

pârâta SC BIROUL DE 
TURISM PENTRU TINERET 

SA Bucureşti în favoarea 
Tribunalului Constan ţa – Secţia 

117
Tribunalul 

Tulcea
Atbad S.A. 

Tulcea
1538/88/2014 Revizuire - Fond- obligatia de a face Revizuire Fond

05.11.2014 01.10.2014- procedira 
de citare a intimatei a fost viciata 
astfel incat instanta a acordat un 

nou termen

118
Tribunalul 
Bucuresti

Romtur 
International 

SRL
26961/3/2014

Revizuire - Fond- obligatia de a face 
os. 6311/2000

Revizuent Fond

27.03.2015-Admite apelul. 
Admite cererea de revizuire. 
Schimbă sentinţa atacată în 

sensul că: Respinge cererea de 
chemare în judecată ca 

neîntemeiată. Obligă intimata la 
plata sumei de 3026 lei cheltuieli 

de judecată fond şi apel. Cu 
recurs în 15 zile de la 

comunicare. 06.10.2014 - 
Instanta a amnat pronuntarea pt. 

data de 13.10.2014

119
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

S.C. Cemit 
S.R.L. 

46280/299/2014 EVACUARE Reclamant Parat
noul termen-18.05.2015 

20.04.2015-instanta a ramas in 
pronuntare 

120
Judecatoria 
Brasov

LACOLI 
PRODIMPEX 
S.R.L.

22261/197/2014 REVIZUIRE Revizuent Fond

noul termen-14.05.2015 
19.03.2015-amana cauza 
04.12.2014-amana cauza 
30.10.2014-amana cauza 



121
Tribunalul 
Constanta 

S.C. DACIA 
TOUR S.A.

5883/118/2014 Obligata de a face Revizuent Fond

 03.03.2015-Admite cererea de 
revizuire precizată a sentinţei civile 

nr. 1904/COM/13.07.2000 
pronunţată de Tribunalul Constanţa 

în dosarul nr. 2155/COM/2000, 
formulată de revizuenta BIROUL 

DE TURISM PENTRU TINERET 
S.A. Schimbă în tot sentinţa civilă 

nr. 1904/COM/13.07.2000 
pronunţată de Tribunalul Constanţa 

122
Tribunalul 
Constanta

Olimp Comex 
si Conscut-
Constructii

5885/118/2014 Obligata de a face Revizuent Fond 

20.02.2015-Respinge excepţia 
lipsei calităţii procesual a intimatei 

SC SCORPION EST SRL, ca 
nefondată. Admite cererea de 
revizuire a sentinţei civile nr. 

2526/17.10.2000 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 

2612/COM/2000, formulată de 
revizuienta BIROUL DE TURISM 
PENTRU TINERET SA . Schimbă 

în tot sentinţa civilă nr. 
2526/17.10.2000 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul 

123
Tribunalul 
Bucuresti 

S.C. 
COMPLEX 

TINERETUL
UI S.R.L.

32134/3/2014 Reziliere contract Reclamant Fond

11.12.2014- instanta a admis 
exceptia conexitatii si a dispus 

conexarea cauzei inregistrata sub 
nr.40752/3/2012 avand ca obiect 

obligarea S.C. B.T.T. S.A la 
incheierea unui contract de vanzare-

cumparare asupra terenului de 
21.207,44 mp cu S.C. Complex 

124
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

Domino 94 
Impex SRL

36229/299/2014 Revizuire Reclamant Fond

noul termen-24.04.2015 
03.02.2015-amana cauza  

20.01.2015-instanta a amanat cauza 
.12.2014 s-a amanat 

125
Tribunalul 
Constanta 

Exotic IMPEX 
2000 S.R.RL.

5882/118/2014 Obligatia de a face Reclamant Fond

noul termen-04.05.2015 Apel 
26.01.2015-HOT ADMITE 

CEREREA DE REVIZUIRE A 
SENTINŢEI CIVILE 

NR.2525/2000 PRONUNŢATĂ 
DE TRIBUNALUL CONSTANTA 

126
Tribunal 
Tulcea 

Atbad S.A. 
Tulcea

1583/88/2014 Obligatia de a face Reclamant Fond

noul termen-03.05.2015 apel -
07.01.2015-Admite cererea de 

revizuire. Schimbă în totalitate sentinţa 
civilă nr. 741 din 9 august 2000 

pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 1948/2000, în sensul că 

respinge cererea de chemare în 
judecată, ca nefondată. Obligă intimata 

la plata sumei de 150 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată către revizuient. 
Cu apel în 15 zile de la comunicare  

03.12.2014-amana cauza 05.11.2014-
amana cauza

127
Tribunal 

Constanta 
SC AMVEXIS 

COM SRL
5881/118/2014 Obligatia de a face Revizuient Fond

08.04.2015 Admite apelul. 
Schimbă în parte hotărârea apelată 

în sensul că respinge capătul de 
cerere privind obligarea pârâtei să 

încheie contractul v/c pentru activul 
în litigiu. Păstrează celelate 

dispoziţii. Cu recurs.08.12.2014-
amana pronuntarea 04.11.2014-

128
Judecatoria 

Sector 1 
Bucuresti

Bursuc Sabina 45148/299/2014 Pretentii Reclamant fond
noul termen-20.05.2015 
08.04.2015-amana cauza

129
Judecatoria 
Constanta 

S.C. BERTIL 
AMICOS 

2000 S.R.L.
39722/212/2014 Obligata de a face Parat Fond

17.04.2015-Admite excepţia 
necompetenţei teritoriale a 

Judecătoriei Constanţa. Declină 
competenţa în favoarea Judecătoriei 

Mangalia judeţ Constanţa şi 

130
Judecatoria 

Sector 1 
Bucuresti

S.C. BTT 
Perla 

Costinestiului 
SA

53783/299/2014
recuperare debit aferent contract 

inchiriere 255/15.01.2009 
Reclamant Fond

 04.12.2014-Ia act de renunţarea 
creditoarei la judecata cererii. Cu 
drept de recurs în termen de 30 de 
zile de la comunicare, cererea de 

recurs urmând a se depune la 



131
Judecotaria 
Campeni

Monica 
Dumitrascu

1295/203/2014 contestatie la executare Tert poprit fond
noul termen 06.05.2015 01.04.2015-

amana cauza 14.01.2015-amana 
cauza

132
Judecatoeia 
Sectorului 2 
Bucuresti

Turism 
Imperial-Vilele 

Albatros 
12154/300/2015 pretentii reclamant fond

133
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

Stefan Eugeniu 20890/299/2015 pretentii reclamant fond

134
Judecatoria 
Campulung 

Moldovenesc

IPI 
BUCOVINA 

SRL
512/206/2015 PRETENTII-lipsa de folosinta reclamant fond 13.05.2015

135
Judecatoria 
Cluj-Napoca

Modern 
Import-Export

PRETENTII-lipsa de folosinta reclamant fond

136
Judecatoria 
Sectorului 1 
Bucuresti

Venus 
Investments 

S.R.L.
10152/299/2015 PRETENTII-lipsa de folosinta reclamantfond 08.05.2015

137
Judecatoria 
Mangalia

S.C CON 
S.R.L.

3829/254/2014 hotarâre care sa tina loc de act autentic PARAT fond



ANEXA 2 

A
G

A AUDITOR EXTERN/CENZORI

CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

SERVICIUL SALARIZARE SEF SERVICIU INSPECTOR R.U.

DIRECTIA ADMINISTRARE 

PATRIMONIU

DIRECTOR ADMINISTRARE 

PATRIMONIU

SEF SERVICIU PATRIMONIU

REFERENT DE SPECIALITATE

CONSILIER

REFERENT Suc. Costinesti

FUNCTIONAR ADMIN.DIRECTIA INVESTITII

DIRECTOR INVESTITII

REFERENT DE SPECIALITATE

CONSILIER

DIRECTIA MARKETING DIRECTOR MARKETING

REFERENT DE SPECIALITATE

CONSILIER

AGENTIE TURISM

DIRECTOR AGENTIE TURISM

AGENT DE TURISM

SERVICIUL ECONOMIC SEF SERVICIUL ECONOMIC ECONOMIST CONTABIL Suc. Costinesti

SERVICIUL JURIDIC SEF SERVICIUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC
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