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	În procedura judecătoriei Buiucani se află cauza civilă SC „Dromas-Cons” srl către SC„Immobiliare Corporation” srl privind încasarea prejudiciilor în mărime de: a datoriei scadente, penalităţi şi dobânzi de întârziere în mărime de 1 598106,8 lei (1 230 723 lei – datoria,  222430,1 - clauza penală şi 144953,7 – dobânzi de întârziere) conform contractului nr. 01/09-12 din 04.09.2012, precum şi cheltuielile de judecată.
	Procedura de citare legală a fost îndeplinită.
	În şedinţa de judecată din 22.05.2014, de către părţi: reprezentantului reclamantul Valeriu Andronic şi de către reprezentantul pârâtului , avocatul – Nicolae Ursu a fost înaintată o cerere de încetare a procesului civil, indicând că părţile au încheiat un contract de tranzacţie. Solicită aprobarea lui de către instanţă.
	Audiind opinia părţilor, studiind materialele cauzei, în lipsa temeiurilor de refuz în încetarea procedurii, instanţa consideră posibil admiterea tranzacţiei de împăcare, contractul de tranzacţie fiind încheiat în conformitate cu 1331-1333 Cod civil al Republici Moldova. Totodată instanţa de judecată dispune omologarea tranzacţiei semnată de părţi cu următoarele condiţii:
	Potrivit tranzacţiei încheiate la 22.05.2014, dintre SC „Dromas-Cons” srl (în persoana administratorului Petru Dacin, care activează în baza statutului, cu sediul în Republica Moldova, MD 2068, mun. Chişinău, bd. Moscova 11 of.175, c/f , c/d 222470305450, c/b BSOCMD2X, BC ”Banca Socială” SA ) şi SC„Immobiliare Corporation” srl (în persoana administratorului Veronica Cotelea, care activează în baza statutului, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Paris 38,), anexată la dosar, prin care părţile convin la următoarele:
	A aproba tranzacţia de împăcare din 22.05.2014, încheiată între încheiate la 22.05.2014, dintre SC „Dromas-Cons” srl (în persoana administratorului Petru Dacin, care activează în baza statutului, cu sediul în Republica Moldova, MD 2068, mun. Chişinău, bd. Moscova 11 of.175, c/f , c/d 222470305450, c/b BSOCMD2X, BC ”Banca Socială” SA ) şi SC„Immobiliare Corporation” srl (în persoana administratorului Veronica Cotelea, care activează în baza statutului, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Paris 38,), anexată la dosar, semnată de ambele părţi şi aplicată ştampila societăţilor.
	judecătorul                                                                            Mihail Diaconu

