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Eveniment important de raportat:  Informare solutie dosar nr. 3332/118/2020, in contradictoriu cu 

Dumitrescu Sebastian Valentin 
 

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

1029/07.10.2020, Tribunalul Constanta a pronuntat urmatoarea solutie: 

- respinge, ca inadmisibila, cererea de intervenţie formulata de catre Dumitrescu Sebastian Valentin 

in contradictoriu cu Statul Roman.  

- respinge ca nefondata cererea de intervenţie formulata de catre Dumitrescu Sebastian Valentin in 

contradictoriu cu societatea Oil Terminal S.A. 

- admite cererea principala formulata de societatea petenta Oil Terminal S.A.  

- dispune menţionarea in Registrul Comertului a  Hotararii nr.12/12.06.2020 a Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor asocietatii petente si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei 

- partea a IV-a.  

- in baza art. 187 alin. (1) punctul 1 lit. a) Cod Procedura Civila, dispune sanctionarea intervenientului 

Dumitrescu Sebastian Valentin cu amenda judiciara  in valoare de 500 de lei ”.  

- Hotararea este executorie. 

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

Hotararea urmeaza a fi redactata si comunicata partilor, putand fi atacata cu apel in termen de  30 zile de la 

comunicare in ceea ce priveste fondul si 15 zile de la comunicare pentru reexaminarea amenzii. 

Prin Hotararea AGOA nr.12/12.06.2020 actionarii Oil Terminal S.A. au luat act de informarea privind 

aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei pentru o perioada de 12 luni si au aprobat 

menținerea structurii de garanții aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada 

de 12 luni, așa cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținuta prin Hotararea AGOA 

nr.13/05.08.2019. 

Director General             Director Dezvoltare         Șef Comp. Acționariat- Comunicare 

Sorin CIUTUREANU              Marieta STAȘI            Georgiana DRAGOMIR    


