
  
 

  

Direcţia Generală Tehnică                                                                                

Nr. înreg._______/29.12.2022                                                                   

 

Către, 

                    UNION CREDIT AND GUARANTEE SA 

Spre știință,  
S.C. Venturo Investment S.R.L. 

 
 

NOTIFICARE PRIVIND INTENȚIA DE EXECUTARE A GARANȚIEI RETUR AVANS 

 

Referitor: Acordul contractual nr. 3/40159/23.03.2021: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 –                         
DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM    
0+000 - 16+000”, încheiat între UAT Județul Harghita și Asocierea Cosedil SPA - Operes 
SRL, reprezentată de Cosedil SPA, respectiv Scrisoarea de garanție de retur avans, 
Contract Nr. 3/40159/23.03.2022, NUMĂR DE GARANȚIE: 304240722300123PP815,  
 
Stimate Doamne, Stimați Domni,  
 

Din cauza faptului că Asocierea Cosedil SPA - Operes SRL, reprezentată de Cosedil SPA, nu 
a respectat obligațiile contractuale privind graficul de execuție, și nu a putut justifica în 
integralitate avansul acordat de către Consiliul Județean Harghita, conform Clauzei 46 din 
Acordul Contractual, am transmis Revendicarea Nr.               /29.12.2022, către 
Antreprenor, prin care am solicitat restituirea avansului (cu dobânzi și penalități) pentru 
care nu s-a depus documente justificative privind cheltuielile efectuate.  

Suma pentru care Antreprenorul a prezentat justificări este de 1.896.773,56 lei din totalul 
de 5.236.000,00 lei, deci valoarea avansului nejustificat este de 3.339.226,44 lei. 

În conformitate cu HG  Nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice 
pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, și implicit conform Acordului Contractual încheiat între 
Părți, Subclauza 46.6:    

(...) Dacă unele sume reprezentând plăţi în avans au rămas nejustificate până la sfârşitul 
anului calendaristic, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor 
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subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la rambursarea de către Antreprenor a 
sumelor rămase de justificat (inclusiv prin executarea de către Beneficiar a garanţiei de 
returnare a avansului) şi la plata de către Antreprenor a unor penalităţi de întârziere 
aplicând rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată pentru 
perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării, la sumele folosite 
necorespunzător (în măsura în care întârzierea Antreprenorului nu se datorează unei 
cauze sau unui risc în responsabilitatea Beneficiarului). 

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și caracterul irevocabil al garanției emisă 
de instituția Dumneavoastră, vă notificăm prin prezenta intenția de a solicita 
executarea garanției, împreună cu dobânzile aferente, dacă Antreprenorul nu justifică în 
totalitate avansul acordat, sau dacă nu returnează contravaloarea avansului nejustificat. 

  

Cu stimă, 
 
 
 

Chiorean Adrian 
director general adjunct 

Péli Levente 
director general adjunct 

Gáspár Balázs 
consilier 

   
 

 

 

Miercurea Ciuc, la 29 decembrie 2022 
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