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POPESCU & ASOCIAȚII obține în instanța o soluție fara precedent pentru
Consiliul Local Sinaia

POPESCU & ASOCIATII a reprezentat cu succes CONSILIUL LOCAL SINAIA si compania ce asigura
transportul terestru si pe cablu in statiunea Sinaia, TRANSPORT URBAN SINAIA, in cadrul procedurilor
judiciare declansate ca urmare a reorganizarii activitatii de management a companiei din cursul anului
2017.
Derularea procedurii de reorganizare corporativa a companiei a fost supusa controlului jurisdictional al instantelor
de judecata de catre fostul management, revocat din functie in urma unei hotarari a Consiliului Local din anul
2017, iar in prezent, prin solutia definitiva, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, s-a stabilit in mod corect
interdictia administratorului de a contesta hotararea asociatilor privind revocarea mandatului de administrator ca
fiind in mod categoric exprimata in lege. Corelativ acestei solutii au fost respinse cererile privind acordarea
remuneratiei lunare actualizata cu indicele de inflatie, a dobanzii legale, a daunelor morale precum si a daunelor
materiale solicitate de partea adversa, fiind astfel inlaturata obligatia de plata stabilita in mod nejustificat in
cuprinsul hotararii de fond.
Solutia obtinuta in dosar este extrem de importanta mai ales ca reprezinta un precedent in ceea ce priveste
imposibilitatea administratorului de a ataca deciziile prin care i se revoca propriul mandat indiferent de natura
juridica a actului prin care s-a adoptat aceasta hotarare. Cu alte cuvinte, chiar si in ipoteza in care mandatarul este
revocat dintr-o functie detinuta in cadrul unei societati comerciale cu capital integral de stat, iar revocarea sa din
functie este facuta prin intermediul unei hotarari emise de o autoritate publica, sunt aplicabile cu prioritate
dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale.
Echipa care a obtinut decizia favorabila clientului a fost coordonata in cadrul POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.
de Andreea MIHALACHE, Senior Counsel si Stefan-Catalin BAICULESCU, Senior Associate.
POPESCU & ASOCIATII este societatea de avocatura din prima linie ce pune la dispozitia clientilor premium
servicii integrate de exceptie, atat in Romania cat si peste hotare, in toate ariile de practica relevante si in mod
special, in industriile de interes pentru jucatorii economici activi.
POPESCU & ASOCIATII si avocatii sai sunt inclusi in elita avocaturii de business din Romania in arii precum
Litigii, Corporate/Fuziuni si Achiziții, Parteneriate Public-Privat si Achizitii Publice, Restructurare si Insolventa,
Taxe si Dreptul Penal al Afacerilor, in baza capabilitatilor extraordinare in sectorul juridic si a aprecierilor
clientilor, recunoasteri acordate de cele mai recente editii ale tuturor directoare juridice de renume precum
Chambers & Partners, IFLR 1000, Benchmark Litigation si Legal 500 EMEA.

page 1 / 2

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-12-02 09:31:04

Societatea a fost inclusa pe lista scurta a Premiilor Benchmark Litigation pentru Firma de Avocatura a Anului in
Litigii si de catre Europa Property, publicația specializata in sectorul imobiliar comercial din Europa Centrala si de
Sud-Est, la categoria Firma de Avocatura a Anului in Romania in Imobiliare in cadrul SEE Real Estate Awards,
editia a 15-a.
POPESCU & ASOCIATII a primit, de asemenea, premiile pentru Cea mai Buna Firma de Avocatura in Litigii
din Romania, Cea mai Buna Firma de Avocatura in Drept Bancar din Romania, Cea mai Buna Firma de
Avocatura in Drept Imobiliar din Romania si a fost recunoscuta printre Cele mai bune Firme de Drept Penal al
Afacerilor din Romania, in baza experientei extraordinare si a recunoasterii venite din partea mediului juridic
local, la Gala Premiilor Avocaturii din Romania.
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