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|sc CET HIDROCARBURI SA DECIZIA Nr. 15
|IEŞIRENR. 3/%6
DATA 04. 0CT 2021 din 04.10.2021

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,
Având în vedere:

Prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, 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,
Actul adițional nr. 8/04.10.2021, la Contractul - Cadru de Vânzare -Cumpărare a Energiei

-

Te.mice produse de operatori economici aflați in competența de reglementare a A.N.R.E. destinată

Urmarea şedinței din data de 04.10.2021 şi în conformitate cu procesul-verbal al şedinței,

DECIDE:

S.A.C.E.T. - ARAD cu nr. FET 38/2019 (50/E/2019),

Art.1. Se Avizează Actul Adițional nr. 8/04.10.2021, 1la 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).

Art. 2. Se mandatează conducerea societății C.E.T. HIDROCARBURI S.A. să semneze actul

adițional nr. 8 din data de 04.10.2021 la contractul - cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice

produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE destinată SACET-

ARAD cu nr. FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019):

" ACT ADIȚIONAL NR. 8/04.10.2021
Lả contractul - cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii cconomici

aflați îin competența de reglementare a ANRE
destinată SACET-ARAD

Cu nr. FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019)

Părțile contractante
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Intre S.C. CET ARAD S.A. În insolvență - in insolvency - enprocedure collectivereprezentatălegal
prin ing. BOGOSEL DANIEL – Director General, ec. DOBRE ANCA – Director Economic si
Administrator Judiciar - EUROSMART Filiala Timiş SPRL, (fosta CITR Filiala Timiş SPRL)
Asociat Coordonator SILVANA SERMER , cu sediul în ARAD, adresa: Calea 6 VÂNĂTORI
F.N., județul ARAD, codul poştal 310162, telefon: 0257-213196, fax: 0257-213160, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/336/2002, Cod unic de înregistrare nr.: RO 14593668, cont
de virament nr. RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105 deschis la B.C.R. - ARAD, denumită producător
de energie termică în centrale electrice de cogenerare, având calitatea de vânzător, pe de o parte,

și S.C. C.E.I. HIDROCARBURI S.A. reprezentată legal prin ing. CIULEAN- VICTOR - director
general si ec. UIVARASANU MARTA – Contabil sef, cu sediul în Arad, adresa: b-dul luliu Maniu,
nr. 65-71, județul Arad, codul poştal 310169, telefon 0257/270407, fax 0257/280788, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/1141/2009, Cod unic de înregistrare nr. RO 26176052, cont
de virament nr. RO56INGBO016000037468911, deschis la ING BANK ARAD, denumită furnizor de
energie termică, având calitatea de cumpărător, pe de alta parte,

Având în vedere:
a. Obligațiile părților decurgând din Contractul - cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice

produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE destinată
SACET-ARAD cu nr. FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019),

b. Faptul că S.C. CET ARAD S.A. înregistrează facturi emise și neîncasate aferente energiei
termice furnizate în baza contractului antemenționat in valoare totala de 17.655.280,83 lei,

Ca o garanție continuă pentru executarea tuturor obligațiilor de plată decurgând din Contractul -
cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de
reglementare a ANRE destinată SACET-ARAD cu nr. FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019), Părțile
au convenit încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL având 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 prezentului să deschidă la una dintre

unitățile bancare un cont bancar - cont colector prin care va rula toate încasările aferente
energiei termice furnizate clienților casnici şi non-casnici și asupra căruia S.C. C.E.T. ARAD
S.A. va avea drept de semnătura conjunctă împreună cu S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A., iar
acest drept va supraviețui încetării Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a cnergiei termice
produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE destinată
SACET-ARAD cu nr. FET 38 din 2019 (50/E din 23.10.2019) până la stingerea integrală a
obligațiilor de plată ale S.C. CET HIDROCARBURI S.A. decurgând din contractul
antemenționat;

b. să indice contul colector, cu codul IBAN aferent, pe toate facturile emise către clienții săi ca
fiind cont unic de încasare a facturilor și să-i notifice pe aceştia în vederea plății facturilor de
energie termică în contul respectiv;
să depună zilnic toate încasările în numerar de la clienții săi în contul colector;C

d. să transfere cu frecventa zilnica în contul colector încasările care s-au efectuat în celelalte
conturi deținute la unitățile bancaresaula trezorerie;
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să transfere, cu frecvență săptămânală, in fiecare joi, nu mai târziu de ora 15:00, un procent de
70% din soldul acestui cont colector în contul deținut de C.E.T. ARAD S.A. nr.
RO6SRNCB0015006386320 108 deschis la BCR SA.

Art. 2 -Se înaintează spre aprobarea A.G.A. a S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. și a C.L.M. Arad
conținutul prezentului articol:
* In scopul garantării creanțelor restante si a soldurilor curente ce se vor naşte ca urmare a derulării
contractului, S.C. CET HIDROCARBURI S.A. se obligă să constituie în favoarea S.C. C.E.T. ARAD
S.A., în forma și conținutul acceptabile pentru S.C. C.E.T. Arad S.A. și care se vor stabili ulterior,
următoarele garanții:
a)
prezentului asupra contului colector deschis în temeiul Art. 1;
b)
tuturor încasărilor, rezultate din contractele de furnizare a energiei termice până la data achitării
datoriilor;
c)
prezentului asupra activelor imobiliare deținute în proprietate; contractul de ipotecă imobiliară va fi
semnat cu clauza suspensivă de aprobare de către Consiliului Local Municipal Arad.

ipotecă mobiliara constituita in cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a

ipoteca mobiliară constituită in cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului asupra

ipotecă imobiliară de rang 1, constituită in maxim 10 zile de la data intrării în vigoare a

Art. 3. - Se introduce Anexa 1 la prezentul Act Adițional, ,„calendarul plāilor restante la data semnării
Aciului Adițional; Prima plată va fi de 3.000.000 lei și va fi plătită în maxim 7 zile de la data semnării
contractului, iar diferența se va plăti în trei tranşe egale până la data de 31.12.2021. Sursa de lichidităi
pentru achitarea scadentelor din Anexa 1 vor fi viitoarele plăți ca urmare a H.C.L.M pentru acoperire
pierderi si subvenții.

Art. 4. - Intrarea în efectivitate a acestui Act Adițional se va face la data la care sunt îndeplinite
cumulativ precizările de la Art.1 si Art. 2 din prezentul Act Adițional; In cazul în care nu va fi aprobată
în CLM ARAD constituirea garanției imobiliare, prezentul act adițional îşi încetează efectele, urmând
ca C.E.T. ARAD S.A. să facă aplicabilitatea dispozițiilor art. 15 lit. a) coroborat cu pct. 3 lit. b) din
Anexa 7 la Contractul-cadru, privind întreruperea furnizării energiei termice către C.E.T.
HIDROCARBURI S.A., conform Adresei nr. 5249/28.09.2021, termenul de preaviz socotindu-se
împlinit în termen de 10 zile de la data recepționari de căre C.E.T. HIDROCARBURI S.A. a Adresei
nr. 4989/10.09.2021.

Art. 5.- Livrarea efectivă a cantităților de energie termică se va face în cantităi de minim 12 MW și
maxim 20 MW până la data in care art.I și art.2 sunt îndeplinite si aprobate în C.L.M. ARAD, restul
programului de livrare va fi agreat între părți.

Art. 6 - Anexa 2; Anexa 5 și anexa 6 din Contract, se înlocuiesc cu Anexa 2, Anexa 5 și Anexa 6 care
vor fi agreate până sunt îndeplinite cumulativ precizările de la Art.1 si Art. 2 din prezentul Act
Adițional.
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Art. 7.
contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional face parte integranta din contract. Toate celelalte clauze ale

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte contractantă şi
intră în vigoare la data semnării.

Vânzător Cumpărător
S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A.S.C. C.E.T. ARAD S.A.

în insolventa - in insolvency

ADMINISTRATOR SPECIAL/
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

Ing. CIULEAN VICTORIng. BOGOSEL DANIEL

EUROSMART
FILIALA TIMIS SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
SILVANA SERMER

CONTABIL ŞEF
Ec. UIVĂRĂŞANU MARTA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. DOBREA ANCA

BIROU JURIDIC
C. Jr. CĂLIN MARIAN "

Art. 3. Consiliul de administrație înaintează A.G.A. S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A. și

spre C.L.M. Arad spre aprobare prevederile art. 2 din actul adițional avizat, precum si aprobarea in

totalitate a Actului Adițional Nr.8/04.10.2021 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 din 2019 (50/E din 23.10.2019).

PREŞEDINTECONSILIUDE ADMINISTRAȚIE SECRETAR
Cons. jur. Mihai Cătălin RujaConf. Univ. Dr. AdrianNu.
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