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PETENT - OPOZANT 
283. NR ARC RESOURCES COMPANY SA PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL CAB.AVOCAT MOŢEC 
ŞTEFAN - Timişoara, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ; 
284. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE 
(MDRAPEE) - com. sector 5, Bucureşti, B-dul Libertăţii , Latura Nord, nr. 16; 
285. I.DI.R SA CU SEDIUL ALES CAB.AV. TRELEA CRISTINA, cu sediul în Bucureşti, sector, 4, str. Liveni, 
nr.31/B; 
286.AAM  COM GRUP SRL-cu sediul în loc.Roman, str. Nordului, nr.3, jud. Neamţ; 
287.E-Distribuţie Banat –SA-cu sediul în Timişoara , str. Pestalozzi, nr.3-5, jud. Timiş 
Se comunică, alăturat, copia  Sentinţei nr. 86/CC din data de 11.09.2018, pronunţată  în dosarul nr. 227/43/2018, de  
Curtea de Apel Tg.-Mureş – Secţia a II a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, privind la debitoarea ROMCAB 
SA cu sediul în TÂRGU MUREŞ, STR. VOINICENILOR, nr. 35, Judeţ MUREŞ, înmatriculată în Registrul Comerţului 
ţinut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul SPECIALIZAT MUREŞ sub nr. J26/764/1995 având C.U.I. 7947193. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Curtea de Apel Târgu Mureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 227/43/2018 

Sentinţa nr. 86/CC 
Şedinţa camerei de consiliu din 11 Septembrie 2018  

Completul compus din: 
Preşedinte Cristina Moldovan 

Grefier Mihaela Tănase 
Pe rol se află judecarea cererii de strămutare de pe rolul Tribunalului Specializat Mureş a cauzei ce formează obiectul 
dosarului nr. 50/1371/2017, cerere formulată de petenta SC ROMCAB SA prin administrator special, cu sediul în 
Tîrgu-Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureş, având J26/764/1995 şi CUI 7947193.  
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că s-a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de 
timbru (fila 412 din dosar). 
Se constată că s-a acvirat dosarul nr. 50/1371/2017 al Tribunalului Specializat Mureş. 
Se constată că la data de 30.08.2018 s-a depus o adresă din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care se aduce la 
cunoştinţă faptul că pe rolul acestei instanţe s-a înregistrat o cerere de strămutare a cauzei ce face obiectul dosarului 
227/43/2018 al Curţii de Apel Târgu-Mureş, cerere prin care s-a solicitat şi suspendarea judecării acesteia. 
De asemenea, se constată că la data de 11.09.2018, apărătorul reclamantei a formulat o cerere de strigare a cauzei după 
ora 09:30. 
Instanţa constată că la ora 10:05 niciuna dintre părţile din această cauză nu este prezentă. 
De asemenea, instanţa constată că apărătorul reclamantei a mai depus o cerere de strigare a cauzei la ora 10:30. 
Referitor la cererea de fixare a unei noi ore, instanţa o va respinge, având în vedere, prin analogie, prevederile art. 222 
alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv faptul că nu au fost dovedite motivele temeinice prevăzute de acest text legal. 
Instanţa, verificându-şi competenţa din oficiu, constată că este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea 
prezentei cereri de strămutare, având în vedere dispoziţiile art. 142, alin. 1, teza 1 Cod procedură civilă. 
Instanţa apreciază că nu se impune estimarea duratei procesului în temeiul art. 238 alin. 1 Cod procedură civilă. 
Faţă de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine cauza în pronunţare. 

Curtea de apel, 
În conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (2) Cod procedură civilă, hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge cererea de strămutare a procesului ce face obiectul dosarului nr. 50/1371/2017 şi a tuturor dosarelor asociate. 
Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.09.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Cristina Moldovan                           Mihaela Tănase 
Notă: Se constată că după încheierea dezbaterilor şi a pronunţării în prezenta cauză, se prezintă apărătorul ales al 
reclamantei - avocat Nănescu Andrei Răzvan. 
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