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Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,
Avand in vedere:

Prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăilor, republicată, cu modificarile și completările
ulterioare,
Prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe
langa Tribunalul Arad,
Adresa Nr. R3051/2021 cu privire la Actul adițional nr. 9/07.09.202 1,
Adresa nr. 3098/2021 cu privire la Actul adițional nr. 8/07.09.2021,
Propunere Act Adițional modificat,
art. 14 pct. f și a art. 18 pct. 13 din Actul constitutiv al societăii C.E.T. HIDROCARBURI S.A.,

Urmarea şedinței din data de 01.10.202l și în conformitate cu procesul-verbal al şedinței,

DECIDE:

Art.1 Se aprobă articolul 1 din actul adițional nr. 8/07.09.2021, la Contractul - Cadru de
Vânzare -Cumpărare a Energiei Termice produse de operatorii economici aflați în competența de
reglementare a A.N.R.E. destinată S.A.C.E.T. - ARAD cu nr. FET 38/2019 (50/E/2019), modificat
în prezenta şedintă și va avea următorul conținut:

"Art. 1 S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A., se obligă:

a) ca în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului să deschidă la una din
unitățile bancare un cont bancar- cont colector prin care va rula toate încasările aferente
consumatorilor casnici și non-casnici, care va funcționa până la stingerea datoriei certe
înregistrate de către S.C. CET HIDROCARBURI S.A., pentru S.C. C.E.T. ARAD S.A.,
decurgând din contractul cadru de vânzare - cumpărare a energiei termice produse de operatorii
economici aflați în competența de reglementare A.N.R.E. destinată S.A.C.E.T. -ARAD, cu nr.
FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019),

b) să indice contul colector, cu codul IBAN aferent, pe toate facturile emise către clienții săi ca
fiind cont unic de încasare a facturilor de energie termică,

c) să depună săptămânal toate încasările în numerar de la clienții săi în contul colector,
d) Să transfere săptămânal în contul colector încasările care s-au efectuat în celelalte conturi

bancare deținute la unitățile bancare sau la trezorerie,
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e) să transfere, cu frecvență săptămânală, nu mai târziu de vineri ora 15, un procent de 70% din
soldul acestui cont colector în contul bancar deținut de C.E.T. ARAD S.A."

Art. 2 Se înaintează spre aprobare A.G.A. a C.E.T. HIDROCARBURI S.A. propunerea
8/07.09.2021, lamodificată în prezenta şedință a articolelor 2,3,4,5,6,7, din actul adițional nr.

Contractul - Cadru de Vânzare -Cumpărare a Energiei Termice produse de operatorii economici aflați
în competența de reglementare a A.N.R.E. destinată S.A.C.E.T. -
(50/E/2019).

ARAD cu nr. FET 38/2019

Art. 3 Se aprobă semnarea contractului de furnizare de gaze, cu furnizorul CEZ VÂNZARE
S.A., în condițiile arătate în ofertă, PZU +15%, garantat cu bilet la ordin în alb pe bază de act cambial şi
termen de plată de 30 zile, pentru luna octombrie 2021.
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