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Eveniment important de raportat:  Informare solutie dosare nr.3324/118/2020, nr. 

438/36/2020 si nr.440/36/2020, in contradictoriu cu Dumitrescu Sebastian Valentin 

 

Societatea Oil Terminal S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, prin 

Hotararile din data de 01.10.2020, Tribunalul Constanta: 

- pentru dosarul nr. 3324/118/2020: 

- respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie formulată de Dumitrescu Sebastian 

Valentin în contradictoriu cu Oil Terminal SA. şi Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Constanța.  

- admite cererea de depunere şi/sau menţionare acte nr. 49309 /15.06.2020 formulată de 

Oil Terminal SA.  

- dispune menţionarea depunerii la registrul comerţului a Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020 

prin care actionarii au aprobat constituirea, de principiu, a unui parteneriat cu Societatea 

de Administrare a Participatiilor în Energie (SAPE) în vederea implementarii 

proiectului ”Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal 

Constanta”. 

- dispune publicarea în Monitorul Oficial - partea a IV a – a Hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor societăţii OIL TERMINAL SA nr. 5/12.06.2020. 

- Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata. Hotararea 

urmeaza a fi redactata si comunicata partilor. Hotararea poate fi atacata cu apel în 30 zile 

de la comunicare. 

 

- pentru dosarul nr. 438/36/2020: 

- a respins cererea de stramutare a dosarului nr. 3656/118/2020/a1 la o instanta egala in 

grad formulata de catre reclamantul Dumitrescu Seabastian Valentin. Hotărârea este 

definitivă. 

- dosarul nr. 3656/118/2020/a1 are fixat urmatorul termen de judecata in data de 

28.10.2020 la Tribunalul Constanta si are ca obiect ordonanta presedintiala prin care 



reclamantul Dumitrescu Seabastian Valentin solicita suspendarea inregistrarii Hotararii 

AGEA nr. 4/12.06.2020 pana la finalizarea dosarului nr. 3656/118/2020. 

- Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata. Hotararea 

urmeaza a fi redactata si comunicata partilor.  

 

- pentru dosarul nr. 440/36/2020: 

- a respins cererea de stramutare a dosarului nr.4150/118/2020 la o instanta egala in grad 

formulata de catre reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea este definitivă. 

- dosarul nr. 4150/118/2020 are fixat urmatorul termen de judecata in data de 28.10.2020 

la Tribunalul Constanta si are ca obiect actiunea in constatare, prin care reclamantul 

Dumitrescu Sebastian Valentin solicita instantei sa pronunte o hotarare in sensul 

constatarii faptului ca societatea Oil Terminal S.A. este o societate privatizata si 

constatarii faptului ca in cazul in care capitalul social al societatea Oil Terminal S.A. se 

va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obtinut certificate de atestare a dreptului 

de proprietate privata, acesta are drept de preferinta potrivit Legii nr. 137/2002. 

- Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata. Hotararea 

urmeaza a fi redactata si comunicata partilor.  
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