
CĂTRE BRAI CATA  S.R.L. 

București, Șoseaua Virtuții, nr. 48, et. 1, Sector 6 

J40/5581/2017, CUI RO 13627967 

Subsemnata/ul....................................................................domiciliat/ă în 

.................................................., str............................., nr........................., identificat/ă cu CI 

seria............număr................................................, CNP....................................................., adresă 

de prestare a serviciilor în ........................................., str. .................................., 

nr....................având calitatea de utilizator, formulez prezenta: 

 

NOTIFICARE DIN DATA DE............................... 

Prin care arăt faptul că înțeleg să nu achit serviciile facturate de dvs. aferente lunii ianuarie, 

februarie și martie 2019, având în vedere că  S.C. BRAI CATA S.R.L. nu și-a îndeplinit conform 

condițiilor contractuale obligația de colectare a deșeurilor în aceste luni. Menționez că în aceste 

luni nu a fost respectat programul de colectare, iar atunci când a colectat, S.C. BRAI CATA S.R.L 

a colectat doar parțial, o parte dintre deșeuri fiind ridicate și duse la stația de transfer de către 

Primăria Sânnicolau Mare. O altă neregulă este emiterea în avans a facturii pe luna martie 2019. 

Potrivit art. 2 lit. a) și b) din Contractul semnat de noi, societatea dvs. are obligația să colecteze 

deșeurile de la adresa subsemnatei/-ului. 

În perioada ianuarie și februarie, BRAI CATA S.R.L. nu s-a ocupat corespunzător de colectarea 

deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare. Acest un aspect este de notorietate, fiind mediatizat și în 

presă, faptul că societatea dvs. nu a putut să își desfășoare conform prevederilor contractuale 

activitatea în această perioadă, întrucât nu vi s-a permis accesul în stațiile de transfer ale societății 

Polaris M. Holding din Deta, Făget și Timiș, din cauza datoriilor pe care le aveați  față de acest 

operator. 

De vreme ce S.C. BRAI CATA S.RL. nu a prestat conform prevederilor contractuale serviciile de 

colectare a deșeurile punând sănătatea cetățenilor și protejarea mediului înconjurător în pericol, 

consider că nu există niciun temei legal în baza căruia să puteți să facturați aceste servicii 

cetățenilor.  

Subsemnata/ul invoc excepția de neexecutare a contractului și refuz să plătesc serviciile aferente 

lunilor ianuarie, februarie și martie 2019, neavând o obligația corelativă de a plăti serviciile dvs. 

din moment ce acestea nu au fost prestate corespunzător de către societatea dvs. 

De asemenea, vă atrag atenția că, potrivit art. 3 pct-ul 2 din Contract, S.C. BRAI CATA S.R.L. 

trebuie să emită factura LUNAR. Or,  facturile comunicate mie nu sunt emise în fiecare lună, ceea 

ce reprezintă o altă nerespectarea a obligațiilor dvs. contractuale. 

Cu stimă, 

 


