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S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA 
NEAGRA S.A 

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452  Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare  Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, 

Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia 

 
www.thrmareaneagra.ro 

 

 
 

            Către, 
                       Bursa de Valori Bucuresti 
                       Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
            RAPORT CURENT conform  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Regulamentului ASF nr. 5/2020 
 
Data raportului: 29.06.2021 
Denumirea societătii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. 
Sediul social  : Str. Lavrion nr. 29,  Municipiul Mangalia, Jud.Constanta 
Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59 
Nr. înregistrare  la  Registrul Comertului: J13/696/1991 
C.I.F.: RO 2980547 
Capital social subscris si vărsat:   57.600.848,7  lei  
Piata reglementată pe care se tranzactionează: Bursa de Valori Bucuresti 
 

Eveniment important de raportat – solutionare dosar juridic 264/36/2015:  
Consiliul de Administratie al THR Marea Neagră SA, potrivit informatiilor publicate pe portalul 

instantelor de judecata, aduce la cunostinta investitorilor si actionarilor ca in data de 28.06.2021, prin 
sentinta civila nr. 131/CA/28.06.2021 a fost solutionat, de catre Curtea de Apel Constanta, litigiul ce 
face obiectul dosarului nr. 264/36/2015. 

Partile in dosar au fost: 
- THR Marea Neagra SA in calitate de reclamant; 
- Municipiul Mangalia prin Primar in calitate de parat; 
- Primarul Municipiului Mangalia in calitate de parat; 
- Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control din cadrul Primăriei Mangalia in calitate 

de parat. 
Obiectul dosarului l-a constituit solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de THR 

Marea Neagra SA impotriva  deciziilor de impunere emise de administratia publica locala in anul 2014, 
reprezentand impozite calculate suplimentar si majorari de intarziere. 

Astfel, in anul 2014, societatea a facut obiectul unui control efectuat de catre Primaria Mangalia, 
pentru perioada anilor fiscali 2008 – 2012, finalizat prin incheierea Raportului de Inspectie Fiscala cu nr. 
57355/10.11.2014, fiind stabilite urmatoarele impozite suplimentare si majorari de intarziere: 
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- prin Decizia de impunere nr. 57354/10.11.2014 a fost stabilit un impozit suplimentar (pe 
cladiri si teren) in valoare de 4.246.287,44 lei; 

- prin Decizia de impunere nr. 57356/10.11.2014 au fost stabilite majorari de intarziere in 
valoare de 3.358.024,01 lei. 

Suma de plata la iunie 2021, este in valoare de aprox. 11.000.000 lei. 
Precizam ca actiunea in anulare a deciziilor de impunere a facut obiectul dosarului nr. 

264/36/2015 al Curtii de Apel Constanta. Curtea de Apel a admis cererea THR anuland cele doua decizii 
de impunere.   

Municipiul Mangalia a formulat recurs, care a fost admis de ICCJ ca instanta de control judiciar, 
casand sentinta Curtii de Apel Constanta, trimitand dosarul spre rejudecare. Pe cale de consecinta, 
dosarul a fost  trimis  spre rejudecare Curtii de Apel Constanta.  

La data de 28.06.2021, prin sentinta civila nr. 131/CA/28.06.2021, Curtea de Apel Constanta a 
respins cererea de anulare a deciziilor de impunere.  

Hotararea nu este definitiva, calea de atac fiind de competenta ICCJ. Societatea va formula 
recurs impotriva sentintei civile nr. 131/CA/28.06.2021. 

Precizam ca in perioada 2008 – 2012 conducerea societatii a fost asigurata de Dna STAN 
LINICA director general  si Dnul Traian Cautus si Lucian Ionescu Presedinti C.A. 

Avand in vedere impactul negativ asupra patrimoniului si imaginii societatii, vor fi facute toate 
demersurile necesare pentru identificarea persoanelor responsabile din cadrul societatii pentru aceasta 
situatie si pentru recuperarea prejudiciilor care vor fi create societatii, in situatia in care acestea vor 
ramane definitive. 
 
 
 
 
                     Constantin Fratila  
 
 Presedinte Consiliul de Administratie  

 
 
 
 
 


