
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI 
Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4 
Bucureşti
SECŢIA A-ll-A CIVILĂ 
Camera 201

Destinatar:
C.M.E. GLOBAL LOGISTIK SRL

DOSARUL NR. 2779/299/2019
Materia: Litigii cu profesioniştii 
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: pretenţii 13.046,18 EURO

C I T A Ţ I E
emisă la 19 Aprilie 2019

Stimată doamnă/Stimate domn,

Sunteţi chemat în această instanţă, camera 201, Complet c19 s2 (fost c43 civil), în data de 21 Mai 
2019, ora 09:00 în calitate de pârât, în proces cu DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG CU SEDIUL 
ALES în calitate de reclamant.

în caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de 
către una dintre părţi.

Cu copie acţiune.
Cu un exemplar al cererii de chemare în judecată
Prin afişare la uşa instanţei.
Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional 

ori prin funcţionarul sau persoana însarcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel 
citat este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată.

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI Grefier,
(ştampila)
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M untenia B usiness Center 

Splaiul Unirii nr.16, et.3, biroul nr.306, sector 4, Bucureşti 
cod postai 040035  

t e l : + 40.372.07 .43 .40; fax: 021.387.34.41  
mail: office@rus-part.ners.ro

DOMNULE PREŞEDINTE,9 '

art.1516 si art.1650 si următ. Cod civil formulez: » »

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

în contradictoriu cu C.M.E. GLOBAL LOGISTIK S.R.L., cu sediul în
având

D, fiind înregistrată la Registrul Comerţului ... ffflMBHffffWi* cont
bancar necunoscut, necunoscut, email: necunoscut , prin care
solicit obligarea acesteia:

- la plata sumei de 13.046,18 EURO (62.041,11 lei, echivalentul în lei la cursul 
BNR din data de 30.01.2019), reprezentând contravaloarea produselor ce au fost livrate 
de către subscrisa debitoarei,

- la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scadenţei fiecărei facturi până 
la data efectivă a plăţii aşa cum este determinată de art. 4, art. 20 din Legea 72/2013,

- la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de această acţiune.

Pentru a dispune în sensul celor solicitate instanţa, este rugată să aibă în vedere 
următoarele:

MOTIVE
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în  fapt:

între subscrisa societate si societatea debitoare s-au desfăsurat relaţii comerciale» > s _ _
care s-au concretizat prin semnarea la data de 01.03.2017 a

administrator al C.M.E.
GLOBAL LOGISTIK S.R.L..

Astfel societatea debitoare a devenit clientul societătii DKV EURO SERVICE
3

GMBH + CO. KG beneficiind de toate bunurile şi serviciile pe care le oferea deţinerea 
unuiM M B *

clientului DKV, salariaţilor- cât şi împuterniciţii acestuia 
dreptul să achiziţioneze mărfuri sau să valorifice servicii sau lucrări, exclusiv în scopuri 
comerciale şi cu privire la autovehicule, fără plata acestora în numerar de la parteneri 
contractuali de service ai DKV, în ţară sau în străinătate, sau direct de la DKV.

Facturile fiscale pentru care solicităm admiterea prezentei acţiuni sunt emise 
pentru ultimele comenzi de produse şi servicii oferite de subscrisa societate prin 
intermediul "cârdului DKV", pentru care societatea debitoare a efectuat plăţi doar 
parţial.

Datoria este formată din facturile:

Factura Data facturii Data scadenta Suma Valuta

607168967 18/07/2018 07/08/2018 7.059,31 EUR
607352231 31/07/2018 20/08/2018 43,51 EUR
607417752 06/08/2018 26/08/2018 5.807,09 EUR
607470900 15/08/2018 15/08/2018 14,04 EUR
607606446 31/08/2018 31/08/2018 18,87 EUR
607728665 15/09/2018 15/09/2018 136,04 EUR
607874635 30/09/2018 30/09/2018 3,98 EUR

9999999910 31/10/2018 31/10/2018 6,85 EUR

Total in EUR 13.089,69

Din aceaste sume s-au efectuat plăţi după cum urmează:

Detalii Data Suma Valuta
Plată 14/08/2018 -43,51 EUR

Total în 
EUR

-43,51
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Total facturi EUR 13.089,69 EURO
Total plaţi -43,51 EURO

Rest de plata 13.046,18 EURO

Subscrisa a încercat pe cale amiabilă să ajungă la o înţelegere cu societatea 
debitoare pentru plata acestui debit, dar fără rezultat.

Având în vedere că până în prezent societatea debitoarea nu a mai efectuat alte 
plăţi şi având în vedere că această societate a dat dovadă de rea-credinţă în ceea ce 
priveşte angajamentele asumate prin contract, subscrisa s-a decis ca prin prezenta 
cerere să solicite obligarea pârâtei la plata datoriei restante de 13.046,18 EURO .

Faţă de cele mai sus expuse, creanţa pentru care se solicită obligarea pârâtei la 
plată este CERTĂ, LICHIDĂ şi EXIGIBILĂ şi are la bază un contract civil -  "Contract 
pentru acordarea de cârduri DKV".

Potrivit art. 663 alin. 2 CPC, creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din 
însăşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau 
recunoscute de acesta.

în cauza de faţă facturile emise de subscrisa sunt emise respectând condiţiile 
contractuale, în urma achiziţionării de către societatea debitoare a bunuri şi servicii prin 
intermediul "cârdului DKV".

Conform art. 663 alin. 3 CPC, creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este 
determinată prin însăşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului 
de crenţă sau şi a altor acte neutentice, fie emanând de la debitor fie, recunoscute de 
acesta.

Conform art. 663 alin. 4 CPC creanţa este exigibilă, deoarece a ajuns la scadenţă 
şi nu a fost achitată în totalitate de debitoare.

în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a prezentei cauze, considerăm că 
aceasta aparţine Judecătoriei Sectorului 1, pentru următoarele considerente:

art.10 din contractul încheiat între cele două părţi dispune că instanţa 
competentă să soluţioneze litigiile ce vor lua naştere între părţi ca urmare a 
executării acestuia este cea din Bucureşti;

- obiectul dedus judecăţii se încadrează în dispoziţiile art.94 alin.l lit.k cod 
proc.civ. privind competenţa de judecată în primă instanţă a judecătoriei;

- nici una dintre părţi nu are sediul principal şi nici secundar pe raza 
teritorială a municipiului Bucureşti.

Pentru aceste considerente, apreciem că sunt aplicabile dispoziţiile art.1072 cod 
proc.civ., potrivit căruia în situaţia în care nu se poate identifica instanţa competentă să 
judece cauza, cererea va fi îndreptată, urmând regulile de competenţă materială, la 
Judecătoria Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, respectiv la Tribunalul Municipiului 
Bucureşti.

s
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Faţă de aceste motive, considerăm că suma de 13.046,18 EURO constituie o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă, care rezultă din înscrisuri însuşite de către debitoare, 
motiv pentru care solicităm admiterea prezentei cereri aşa cum a fost formulată, şi 
obligarea pârâtei:

- la plata sumei de 13.046,18 EURO (62.041,11 lei, echivalentul în lei la cursul 
BNR din data de 30.01.2019), reprezentând contravaloarea produselor ce au fost livrate 
de către subscrisa debitoarei,

- la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scadenţei fiecărei facturi până 
la data efectivă a plăţii aşa cum este determinată de art. 4, art. 20 din Legea 72/2013,

- la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de această acţiune.

Probe: Solicităm admiterea probei cu înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă 
a căror necesitate va reieşi din dezbateri.

în drept: dispoziţiile art. 1516 şi următoarele C. Civ, art. 1650 şi următoarele C. 
Civ, art. 663 C. Pr. Civ, art. 4, art. 20 din Legea 72/2013, precum şi orice alte dispoziţii 
legale relevante în speţa de faţă.

în temeiul art. art.411 alin.l pct.2 cod procedură civilă vă solicităm judecarea 
cauzei şi în lipsa noastră.
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