Nr. …/……………
Către: …
cu sediul în …
În atenția …
Transmis prin e-mail/fax si scrisoare recomandată,
cu conținut declarat și confirmare de primire, la data de
.........................

Ref.: Neplata facturilor aferente contractului de vânzare-cumpărare de energie electrică către
clienți eligibili nr. ….
Stimată Doamnă/ Stimate Domn,
PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. (in reorganizare), cu sediul în Voluntari,Ilfov, Str. Strefan cel
Mare, nr. 7A, cam. 4 si5 tel: 0371.479.866, fax: 0371.612.141., mail: office@pgp-energy.ro ,
inregistrata la Reg. Comertului la nr. J23/3507/2021, CUI 30508281., avand contul bancar
RO10BTRL06401202H29693XX - BANCA TRANSILVANIA licenta de furnizare energie electrica nr.
1771/01.04.2015., reprezentată legal prin Nelu Coman în calitate de administrator special, precum și
prin administrator judiciar si prin Administrator judiciar - Consorțiul format din PRIME INSOLV
PRACTICE SPRL, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 1-2, sector 1, reprezentant
prin practician in insolventa coordonator TOMA Ioana si SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL
cu sediul in Bucuresti, str. Traian nr. 2, bl. F1, Sc.3, Ap.1,2,3, Sector 3, reprezentat prin Asociat
coordonator Mihai Florea , denumită Furnizor, având calitatea de Vânzator,
Având în vedere neplata consumului de energie electrică, dar și întârzierile la plata facturilor emise
de PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. (in reorganizare) pentru energia electrică furnizată, astfel
cum a fost convenit între părțile contractante prin Contractul nr. …, în temeiul dispozițiilor art. … din
contract, art. … din Anexa nr. … la contractul menționat, precum și cele ale art. 1014 alin. 1 din Codul
de Procedură Civilă,

Vă comunicăm prezenta
SOMAŢIE DE PLATĂ
prin care vă punem în vedere ca, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei, să
procedați la efectuarea plății sumelor restante în cuantum total de … lei, astfel cum rezultă din
situația facturilor scadente și neachitate la data prezentei:
Număr

Dată

Scadență

Explicație

Achitat

Neachitat

Astfel, pe parcursul derulării contractului, subscrisa ........................... și-a îndeplinit obligațiile
contractuale asumate, constând în furnizarea energiei electrice, nefiind înregistrate neconformități în
ceea ce privește prestarea serviciilor la care subscrisa s-a angajat în baza aceluiași contract.
Cu toate acestea, societatea dumneavoastră nu a achitat (în totalitate/ sau a achitat cu mare
întârziere) facturile emise de către ................................... pentru energia electrică furnizată, motiv
pentru care, potrivit prevederilor contractului încheiat între părți, sunteți obligați atât la plata
principalului, cât și a penalităților de întârziere aferente, în cuantum de … %, calculate pentru fiecare
zi de întârziere, începând din ziua scadenței și până în ziua efectuării plății.
În consecință, în raport de toate cele mai sus menționate, vă solicităm să procedați în termen de 15
zile de la recepționarea prezentei la achitarea întregii sume datorate, în cuantum de … lei,
reprezentând …, conform prezentei somații de plată.
Vă adresăm solicitarea de efectuare a plății tuturor sumelor datorate, conform celor precizate, în
contul subscrisei deschis la ................................, indicat în continuare:
RON: RO..............................................
Precizăm faptul că, în cazul neachitării integrale și în termenul menționat a sumelor datorate,
potrivit dispozițiilor art. … din contract, precum și a reglementărilor legale în vigoare, subscrisa
............................ este îndreptățită să dispună recuperarea debitelor restante, precum
penalităților de întârziere aferente, folosind în acest scop toate mijloacele legale de care dispune, și
solicitând concursul instanțelor competente și a executorilor judecătorești, toate cheltuielile
ocazionate de aceste demersuri urmând a fi suportate integral de către dumneavoastră, în calitate
de debitor.
De asemenea, vă comunicăm că, potrivit dispozițiilor art. 1523 alin. 2 lit. d) din Codul civil, societatea
dumneavoastră este de drept în întârziere cu privire la plata sumelor datorate subscrisei
.........................

..................................…
........................................

