Către:
Ziua de Cluj
În atenţia d-lui redactor Alin Golban
Având în vedere articolul publicat de către dumneavoastră sub titlul Tower
vrea 24 milioane de euro de la USAMV, vă rugăm să binevoiţi a publica prezentul
drept la replică, reprezentând punctul de vedere oficial al USAMV Cluj-Napoca:
Decizia USAMV Cluj-Napoca de a iniția un demers judiciar având ca scop
rezilierea contractului cu investitorul Tower a fost determinată în totalitate de
conduita culpabilă a acestuia, manifestată prin nerespectarea prevederilor asumate
contractual referitor la edificarea construcțiilor. În acest sens, subliniem faptul că o
parte din construcţii ar fi trebuit finalizate de către investitor încă din luna noiembrie
2009. Având în vedere neexecutarea culpabilă a obligaţiilor asumate de către
partenerul nostru contractual, am fost nevoiţi să ne adresăm instanţei de judecată în
vederea soluţionării situaţiei litigioase apărute între părţi, după ce încercarea noastră
de soluţionare pe cale amiabilă a diferendului în procedura concilierii directe
prealabile a eşuat.
Susţinerile reprezentanţilor societăţilor Sterling Business Center şi Sterling
International Development, publicate în articolul Tower vrea 24 milioane de euro de
la USAMV, care se referă la pretinsa neexecutare de către subscrisa a unor obligaţii
contractuale, sunt complet nefondate şi nu au nici un suport. Aceste susţineri sunt
infirmate de argumente de natură juridică deosebit de solide, care vor fi prezentate
pe larg instanţei de judecată învestite cu soluţionarea cauzei.
Considerăm că acuzele aduse subscrisei de către reprezentanţii celor două
societăţi nu reprezintă altceva decât o încercare de a distrage atenţia opiniei publice
de la conduita culpabilă a investitorului, care este singurul vinovat pentru
nerealizarea proiectului.
Subliniem faptul că, în toată această perioadă, subscrisa am dat dovadă de
disponibilitate în relaţiile cu investitorul încercând să soluţionăm problemele pe cale
amiabilă, însă, până în prezent, acesta nu a prezentat nicio justificare rezonabilă
privind neexecutarea obligaţiilor contractuale asumate şi nici nu a oferit garanţii
concrete privind posibilitatea executării acestora în viitor.
De asemenea, este important de subliniat faptul că prevederile contractuale
existente permit investitorului executarea obligaţiilor asumate chiar şi la acest
moment, fără ca litigiul demarat de către USAMV Cluj-Napoca să împiedice
edificarea sau finalizarea construcţiilor, respectiv onorarea obligaţiilor asumate de
către investitor faţă de USAMV Cluj-Napoca şi faţă de celelalte persoane cu care a
contractat.
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