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ÎNCHEIERE
privind acceptarea cererii de chemare în judecată
și pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare
11 septembrie 2020

municipiul Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, judecător Roman Pascari, verificând
întrunirea exigențelor legale la depunerea cererii de chemare în judecată de
”Slavena Lux” SRL către ”Apă-Canal Chişinău” SA cu privire la apărarea
dreptului de a beneficia de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
a constatat:
1.

2.

La data de 07.09.2020 cu cerere de chemare în judecată s-a adresat ”Slavena
Lux” SRL către ”Apă-Canal Chişinău” SA prin care solicită apărarea
dreptului de a beneficia de serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, obligarea de a înceta necondiționat exercitarea abuzivă a
drepturilor sale legale şi contractuale cu privire la obligarea consumatorului
de a pre-epura/epura apele industriale uzate sau a unei părți din acestea la
stația de pre-epurare/epurare a consumatorului, şi, drept urmare, de a monta
stația proprie de epurare sau de preepurare a apelor uzate, în acest sens pârâtul
de a anula ca ilegale atît Notificarea cu privire la înlăturarea neconformităților
nr.11-1580 din 10.06.2020 şi Avizul de deconectare nr.29 din 26.08.2020
emise în scopuri juridice și obligarea să-şi execute obligațiile contractuale şi
legale cu privire la neîntreruperea furnizării prestării serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare, obligând în acest sens ”Apă-Canal Chişinău”
SA să asigure reclamantului ”Slavena Lux” SRL furnizarea/prestarea
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în strictă conformitate
cu angajamentele ”Apă-Canal Chişinău” SA asumate la încheierea
contractului privitul livrarea apei şi recepționarea apelor uzate în canalizarea
municipală nr.4-841-33 din 06.02.2006 şi contractului privind recepționarea și
epurarea apelor uzate cu concentrații majore de poluanți nr.20-13/14097 din
28.07.2009 în vigoare la momentul depunerii prezentei acțiuni.
Astfel, studiind chemare în judecată şi actele anexate, judecătorul, ajunge la
concluzia că cererea de chemare în judecată întrunește condițiile prevăzute la

3.
4.

5.

6.

art. art.166-167 Cod de procedură civilă, astfel încît judecătorul va accepta
cererea de chemare în judecată spre examinare.
În conformitate cu prevederilor art.art.183-186 Cod de procedură civilă,
judecătorul, va dispune pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare.
Se explică că conform art.183 alin.(2) Cod de procedură civilă pregătirea
pentru dezbatere judiciară este obligatorie pentru orice cauză civilă şi are ca
scop : a) precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea
raporturilor juridice dintre părți; b) constatarea circumstanțelor care au
importanţă pentru soluționarea justă a cauzei; c) stabilirea componenței
participanților la proces şi implicarea în proces a altor persoane; d)
prezentarea tuturor probelor; e) evaluarea oportunităților de soluționare a
litigiului prin mediere; f) examinarea și deciderea în privința cererilor depuse
și neexaminate de instanța de judecată privind efectuarea expertizei,
numirea/recuzarea expertului, reclamarea probelor, asigurarea acțiunii; g)
stabilirea termenelor pentru efectuarea actelor procedurale; h) stabilirea
locului, a datei, a orei și a duratei ședinței de judecată; i) stabilirea ordinii și
timpului necesar pentru audierea martorilor, a experților sau a altor persoane,
pentru efectuarea altor acte procedurale.
Potrivit art.186 alin.(1) Cod de procedură civilă în cadrul pregătirii cauzei
pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabilește data pînă la care pîrîtul
urmează să prezinte în judecată referința şi toate probele necesare, sub
sancțiunea decăderii.
În conformitate cu prevederile art.art.166-168, 183-186, 269-270 Cod de
procedură civilă, judecătorul,
dispune:

A accepta spre examinare și a intenta procesul civil la cererea de chemare în
judecată depusă de ”Slavena Lux” SRL către ”Apă-Canal Chişinău” SA cu privire
la apărarea dreptului de a beneficia de serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
În vederea pregătirii cauzei civile pentru dezbateri judiciare:
Pîrîtului i se expediază copia de pe cererea de chemare în judecată şi
înscrisurile anexate la ea;
Pîrîtul va prezinta referința scrisă privind acțiunea reclamantului şi toate
probele necesare soluționării juste a cauzei, în număr necesar pentru toți
participanții la proces pînă la data de 10.11.2020;
- Reclamantului se propune să facă cunoștință cu actele prezentate de pîrît
și să prezentate toate probele suplimentare pînă la data primei ședințe de
pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare;

-

Părţilor li se explică că toate probele se prezintă în termenul stabilit de
instanța de judecată, în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri
judiciare;
Părţilor li se explică că sunt obligate să prezente în instanţă originalele
tuturor înscrisurilor care au fost prezentate în copii autentificate;
Părțile vor comunica instanței de judecată despre faptul că nu cunosc
limba de stat cu cel puțin 3 zile pînă la ședință;
- Părților li se expediază prezenta încheiere pentru informare și executare.
Se stabilește ședința de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare pentru
data de 16.12.2020 orele 10:00în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Centru,
mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 162, bir.517.
Încheierea nu este susceptibilă de recurs.
Judecător
PASCARI

Roman

