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HOTARAREA NR.53 
din data de 26 februarie 2O20X',

privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serv icM iu j^hV cie  alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu S.C. 
ECOTERM S.A. şi preluarea bunurilor de retur şi a documentelor tehnico-economice aferente ce 

compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul
Făgăraş

C O N S ILIU L  LO CAL A L M U N IC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, 
în trun it In şed in ţă  extraord înară-de îndată ,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.6887/24.02.2020, 
raportul Serviciului de Utilităţi Publice nr. 6887 /I /24.02.2020 se supune spre analiză ,verificare şi 
aprobare rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu SC 
ECOTERM SA şi preluarea bunurilor de retur şi a documentelor tehnico-economice aferente ce 
compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul 
Făgăraş,

Caracterul urgent fiind determinat de notificarea S.C.ECOTERM S.A prin lichidator 
judiciar, de încetare de drept a relaţiei contractuale cu clienţii racordaţi la sistemul centralizat de 
încălzire din Municipiul Făgăraş , respectiv cu furnizorii de utilităţi şi servicii din cadrul activităţii 
curente, ca urmare a deschiderii procedurii de faliment, de comunicarea S.C.ECOTERM S.A. prin 
lichidator judiciar, cu privire la emiterea Deciziei de Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care 
vizează salariaţii S.C.ECOTERM S.A, a neplăţii redevenţei, a neconstituirii garanţiei, a intrării S.C. 
Ecoterm S.A. în procedură de faliment, ceea ce determină imposibilitatea de îndeplinire a activităţii 
delegate la parametrii tehnici şi de calitate impuşi prin lege,

Ţinând cont de Adresa S.C. Ecoterm S.A., în faliment, prin lichidator judiciar 
nr.282/24.02.2020 înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 6803/24.02.2020 cu răspunsul aferent, 
Adresa SC Ecoterm SA, în faliment, prin lichidator judiciar nr.283/24.02.2020 înregistrată la 
municipiul Făgăraş la nr. 6804/24.02.2020 cu răspunsul aferent, Adresa nr. 6608/21.02.2020 cu 
răspunsul TOP EXPERT SPRL nr. 6352/24.02.2020, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 
6859/24.02.2020, Adresa SC Ecoterm SA nr. 1710/08.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraş la 
nr. 55.161/08.07.2019, Adresa SC Ecoterm SA nr. 1889/18.07.2019 înregistrată la municipiul 
Făgăraş la nr.56.629/18.07.2019, Adresa nr. 71901/11.11.2019, Adresa nr. 74892/04.12.2019, 
Adresa nr. 76504/17.12.2019 şi de Adresa nr. 67.639/11.10.2019 comunicată către Top Expert 
SPRL Braşov în calitate de administrator judiciar al S.C. Ecoterm S.A.,

In conformitate cu prevederile art. 1 alin(2) lit. d), alin (3) şi alin (4), art. 3 alin (2) , art. 4 
alin (4), art.7 alin. (2) , art. 8 alin.(l) , art. 9 alin. (2) lit. a) şi h) şi alin. (3) , art. 25 alin.(5), din 
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, art. 1 alin(2), 
art. 4, art.8, art. 18, art. 20, art.32 lit.b) teza a Il-a, art. 34, art.35 alin. (1) lit.b) din Legea 325/2006 a 
serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată, cu prevederile Cap. II 
raportate la art.3 din Cap.III, art. 11 lit.f) şi i) din Cap. VII, art. 12 lit.i), 1), m), o), s), u), w), art. 13 
lit.f) din Cap. VIII, art. 171it.e) teza a doua, din Cap. X, ait.22 alin (1),(4) şi (5) din Cap. XV, art. 
23, art. 24 a lin ţi), (5) şi (6) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
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alimentare cu energie termică centralizată în municipiul Făgăraş,precum şi documentaţia tehnico- 
economică aferentă.

Art.6. -  Pentru perioada în care S.C. Ecoterm S.A. va asigura alimentarea cu energie 
termică acesta este îndreptăţit să încaseze contraprestaţia pentru serviciul prestat de la consumatorii 
finali.

Art.7. -U.A..T Făgăraş prin organele executive şi deliberative îşi rezervă dreptul de a 
parcurge demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciilor, a dobânzilor şi a penalităţilor ce 
decurg din executarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 24.049/28.10.2011

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publică şi 
Direcţia Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş şi 
S.C. Ecoterm S.A. în faliment

Art.9. - Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 14 voturi pentru , __abţinere, „Dimpotrivă
Consilieri in funcţie-18 
Consilieri prezenţi -14

Prezenta hotarare se comunica:
tex Dosar şedinţa 
îex Colecţie 
îex Prefectura 
tex Primar 
îex Secretar
îex. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică
Îex.Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş 
tex. S.C. Ecoterm S.A.
Îex. Direcţia Buget-Finanţe
Îex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
Îex. Afişare

P R F Q F n îM T F  r»T7 Q r m v T  Ă ^  ̂  ’ 1A  a  X CONTRASEMNEAZĂ,

Cod: F -50
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I Tr. 6.608/21.02.2020

Către.

TOP EXPERT SPRL 
topexpcrt 10 fţigmai loom

în atenţia D-lui Brescan Marian

Urmare a adresei nr. 164/06.02.2020 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. '1235/06.02.2020 
prin care comunicaţi situaţia pierderilor înregistrate de la data deschiderii falimentului -07.10.2019- 
pânâ la 31.01.2020 la activitatea de tennie a 2C ECOTERM S A , luând în calcul preţul impus de către 
UAT Făgăraş pentru facturare dc 290 lei /Gcnl vă comunicăm următoarele:

In data de 19.02.2020 în şedinţa consiliului local s-a aprobat ca oportun şi în folosul 
municipalităţii acoperirea parţială, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie2020, a pierderilor induse 
de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 
populaţie, în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/urif, pentru opratorul de termoficare SC 
ECOTERM SA Făgăraş, în faliment, cu suma de 1.035.905,51 H  , cu respec area schemei de ajutor de 
stat aprobată prin Ordinul comun nr. 1.121/1075/2014 al MDRAP.

In urma convorbirii telefonice din data de 21.02.2020 cu privire la predarea bunurilor 
conform inventarului în perioada 24-27 februarie 2020 vă invităm să ne da-ţi concursul în predarea, 
respectiv preluarea bunurilor şi a documentelor tehnice aferente ce compun sistemul public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraş în stare bună, exploatabile şi 
libere de orice sarcini sau obligaţii, cel târziu la data de 27.02.2020.

Cu respect,
J ' /  /,//•' A t.Membrii comisiei : Preşedinte: Hârţoagă IcgîTiu vjjf

Membrii : Melene Petru '  P 'i.s' MAC AvMV „____- ■: / / r- / \
Bobeş Mircea v \
Poparad Cosmic-'/ .. p ,L"- :
Negrilă Ion ' \  A v i
Radu Stelea \  '■ S>/

/ / - \Ţeţiu Ciprian
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TOP EXPERT SRL <topexpert55(g gmail.com >
<secretcrirt@prirnaria-fagares.ro>, <primar@ptimaric- 
fageras.ro>, topcxpertlO <topexpe:tlO@gmMl.com>
2020-02-24 14:23
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Euna ziua,
Ca răspuns la adresa dvs. nr. S608/21.02.2020 referitoare la SC ECOTERM SA - in faliment, va transmitem 
rar punsul lichidatorului judiciar TOP EXPERT SFRL conform adresei nr. 6352/24.02.2020, adresa care va fi 
transmisa si in original, prin posta.
Cu stima;

TOP EXPERT SPRL
lichidator judiciar al SC ECOTERM SA - in faliment ' r A \
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SCOIE" .TE PROFESIO N \\J uE \30LV ENT A - U N.Rl.R - FILIALA BRASOV -  RFC

Nr. 8352/24.02.2020

Către i
Municipiul Făgăraş .............
UAT Făgăraş

Primăria Făgăraş - în atentia d-Iui primar Sucaciu Gheorghe

Referitor: âqa:s?, u8C£/kLQ2.2QW

Subscrisa TOP EXPERT  S.P.R .L. în calitate de lichidator judiciar al SC 

ECOTERM SA, conform Sentinţei civile nr. 1201/07.10.2019, pronunţată de 

Tribunalul Braşov, secţia a Iha Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în 

dosarul nr. 7164/62/2012, reprezentată de asocia1 coordonator Brescan 

Marian. în temeiul atribuţiilor care ne revin în această calitate, va informăm că:

Respingem  în totalitate măsurile şi conţinutul adresei nr. 

6608/23.02.2020 pe următoarele considerente:

A. MDRAP nu are legătură cu activitatea SC ECOTERM  SA şi nu poate 
reglementa activitatea acesteia.

începând cu data de 07.10.2019 în baza Sentinţei nr. 1201/07.10.2019 

SC ECOTERM  SA se află în procedura de faliment, pricipalul obiectiv fiind 

acela de executare silită de către TOP EXPERT S.P.R.L., în calitate oe 

lichidator judiciar, a patrimoniului SC ECOTERM SA în scopul recuperării 

datoriilor pe care SC  ECOTERM  SA le-a acumulat faţă de creditorii înscrişi în 

tabelul suplimentar al creanţelor nr. 1.III.5693/09.12.2019.

Fe acest considerent nu poate fi luat in discuţie faptul câ UAT Făgăraş, 

Instituţia primarului sau vreo altă comisie constituită în cadrul acestor instituţii/'

F rO  !i u 11 0 ■-■.I.F, ;ÎO FCB4T ' < Wabsite
■ ■



publice locale a- UAT Fagaras prevederile Ccdu lii Administrativ ale Legii 

5.1/2006..s.i. .in special ale Legii 325/2006 actualizata, care prevede, la art; 

3-următoarele:
(1) înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitoriza re a şi controlul 

serviciului public de alimentare cu energie termice constituie obliged! ate 

autoritâpior adn in istm ţie i publice Iccole.

(2) In asigurarea serviciului public do mimentare cu energia tombed 

autoriuiile administraţiei publice locale au. în principal, următoarele atribui';,:

a) asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu encrg;o termică te 

nivelul unităţilor admir, istmtiv-teritoriaie*

d) aprobarea, în condiţiile legii, in termen de maximum 30 de zile, a 

propunerilor p riv ind  nivelul preţului local al energiei termice către u tili: io n i d& 

energie termică, înaintata de către operatorii serviciului;

Faţă de această solicitare, lichidatorul judiciar 7 0 °  EXPERT S.P.P.L. având 

întâlniri şi discuţii formale cu reprezentanţii Instituţiei primarului în prezenţa 

administratorului special Teţiu Ciprian şi , ulterior, Burghiş Drăghici loan Iulian, 

în baza ait. 86 din Legea 35/2005 şi a atribuţiilor legale ale lichidatorului 

judiciar, a luat decizia de a aprooa cererea formulată de UAT Făgăraş prin 

Instituţia Primarului şi a luat măsuri operative pentru desfăşurarea activităţii de 

producţie şi furnizare termie, in interesul si in contul responsabilităţii autoritatii 
publice locale a UAT Fagaras, pentru a nu perturba continuitatea activităţii do 

furnizare a agentului termic pe timp de iarna, situaţie care. implicit, a impus 

asigurarea continuităţii convenţiilor şi contractelor, atât cu furnizorii cât şi cu 

beneficiarii.

în contextul prevederilor legale Lichidatorul TOP EXPERT SFRL şl 

ECOTERM SA  aflată în faliment, au informat şi informează în mod operativ 

oespre măsurile privind co .iiruerea activităţii, prin intermediul administratorilor 

speciali Ţeţiu Ciprian şl, ulterior, Furghiş Drăghici loan- iulian- rorecum şi ;n mod 

constant prin discuţiile 'informate, atat cu ol. primar SimaciivGheorghe. cu alţi 

funcţionari din cadrul primăriei, cât şi cu comisia constituită de UAT pentru 

luarec de măsuri operative o.



public şl SC E C O lE R M  SA, aflată în falin^ent, în calitate de prestator în data 

de 03.12.2019.a fost organizata o şedinţa de lucru în care lichidatorul judiciar 

TCP  EXPERT SPRL a prezentat participanţilor posibilităţile legale privind 

funcţionarea SC ECOTERM SA în perioada de lamă 2019-2020, după 

declararea falimentului, precum şi atenţionarea UAT Făgăraş de preluare Intr- 

un timp cât mai scurt a activităţii de producţie, furnizare şi de distribuţie a 

agentului termic de către serviciul noii înfiinţat în cadrul Primăriei Fagăraş 

precum şi asigurarea de către UAT a mijloacelor financiare pentru acoperirea 

cesturilor şi a pierderilor ce se vor acumula în intervalul de timp de la iniţierea 

continuării activităţii de producţie şi furnizare servicii de termic în numele şi pe 

răspunderea UAT până la preluare, urmare a menţinerii de către decidenţii 

Autorităţii Publice Locale Fagărş a tarifului subevaluat, de 290 lei/Gcal, faţă de 

costurile reale, care au făcut subiectul informărilor constante din ultimii 4 ani, 

înaintate ue către operatorul serviciului. Cu privire la acest aspect revenim 

asupra prevederilor din art 3 pet 2 al d) din Legea 325/2C06:
d) aprobarea, în condiţiile legii, în termen de ma dmum 30 do iile , a propunerilor 

priv ind nivelul preţu lu i local oi energiei termice către utilizatorii de energie termică, 

înaintate de către operatorii serviciului;

Aşa cum s-a convenit, după data do 08.10.2019, urma să se deruleze cu 

celeritate procedura ds preluare a activităţii de producţie, distribuţie şi furnizare 

a agentului termic în sistem centralizat în municipiu! Făgăraş, de către serviciul 

de termie din cadrul Primăriei Făgăraş, în primul rând prin măsuri de elaborare 

a unor norme şi dispoziţii interne ale UAT Făgăraş care să reglementeze 

acţiuni intermediare derulate în comisii paralele cu ECOTERM SA aflată in 

faliment, în principal pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor de retur, a 

Lunu.ilor ue retur prin accesiune şi a bunurilor ce preluare aflate în domeniul 

public şi realizate de către u?AS ENcResY oCO i HtuAvI c a , i-n ca luate ue 

finanţator şi constructor de. bună credinţă, în baza planului de-reorganizare si 

SC ECOTERM  SA în perioada de dinaintea desclvderii proceduri da faliment, 

elan care a fost rcsrins de către UA1 raoaras.



?T Q p p ;  .• v/1in ‘sprijinul informării cu un o «net de vedere caliticaf TOP EXP 

a pus ia dispoziţia DAT Făgăraş şi Instkuiioi Primăriei lucrarea de-analiza 

diagnostic privind aspecte economice ci financiare cu implicaţii juridice derulate 

de la data deschideri' procedurii ce faliment iniţial, apoi de reorganizare şi din

nou de faliment la SC ECOTERM S a ■ ; i itorul fiind ec. Mihai Bărbuliceanu.

care a fost invitat să acorde consultanţă şi explicarea constatărilor făcute, în 

nenumărate rânduri, în discuţii informaie sau şedinţe de lucru intervenite între 

angajaţii SC ECOTERM  CA, reprezentanţii DAT Făgăraş şi ai Instituţiei 

Primarului, precum şi cu lichidatorul judiciar TOP EXPERT SPRL, toate 

acestea începând cu luna iunie 2019 şi până în prezent.

Aceasta lucrare a fost predată ia data de 15.07.2019 sub r.r. 3839, si 

uiterior au mai fost realizate încă două suplimente înregistrate sub nr. 

5834/30.12.2019 şi sub nr. 0187/07.02.2020, cu precizarea ca pe tot parcursa, 

acestor analize atât reprezentanţii TOP EXPERT SPRL, cât şi dl. Mihai 

Bărbuliceanu au stat !a dispoziţia tuturor celor care au solicitat lămuriri sau 

informaţii suplimentare din cadrul SC ECOTERM SA sau din Primărie Făgăraş.

B. în ce priveşte solicitarea făcută de către comisie privind predarea -  primirea 

bunurilor aferente contractului de delegare gestiune nr. 24049/28.10.2011, care 

Ic data de 07.10.2019 a încetat de drept, rămânând în vigoare numai în cadrul 
activităţii de lichidare conform aprobării date de lichidatorul judiciar TCP 

EXPERT SPR L  ia solicitarea DAT Făgăraş prin instituţia primarului, ne arătăm 

diponibititatea manifestată încă din luna iunie 2019 pentru finalizarea acestei 

operaţiuni, dar din păcate nici ia această dată nu am primit o scrisoare oficială 

de ia UAT Făgăraş prin Instituţia primarului că serviciu! de terrnie are 

capacitatea juridică, tehnică şi opozabilă terţilor, de a prelua în integralitate 

activitatea e n  bei- făşoarâ în prezent. întrucât cu excepţie unor cesiuni de 

creanţa iniţiale şi aflate în cum do concretizare, activitatea trebuie preluata. în 

integralitatea ei, respectiv : patrimoniu, resurse umane, contracte si efecte 

comerciale aferente etc. • . . . . . . . .



Ij^caztrf în care nu se va manifesta solicitudine şi seriozitate faţă de acest 

jitirn demers a! lichidatorului judiciar TOP EXPERT S P R L  vom întrerupe 

activitatea în dota de 29.02.2020, aşa cum am precizat mai sus, acţiune !a care 

de altfel Leaea 85/2006 ne obliga să o întreprindem odată cu deschidereav* w  i

procedurii de faliment din dala de 07.10.2019, conform Sentinţei m. 1201/2019, 

pronunţată de Tribunalul Braşov în dosari! nr. 7164/62/2012.

Cu stimă,

TOP EXPERT  S.P.R.L. 

prin asociat coordonator 

Plarian Brescan



S tr. T e iu io i nr. 22 A , 20520' id. B raşov

Societate in faliment/in bankruptcy/ in faiilite, potrivit Legii nr.85/2006

Fagaras •

py _ ■ o ?  l o

Prin prezenta va comincam faptul ca in data de 24.02.2020, a fost emisa 

D eczia de Concediere Colectiva nr. 4/ 24.02.2020, care vizeaza salariaţii 

societăţii ECO TERM  SA, cu precizarea ca dorim sa ne comunicaţi poziţia dvs. in 

cazul in care sunteti interesaţi de preluarea personalului incepand cu data de 

01.03.2020, cu răspuns in termen de 48 de ore.

Cu consideraţie,

Director General -

M i
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Nr. 6.804/24.02.2020

Spre ştiinţă:

Către.

ECOTERM SA
Făgăraş, str. Teiului,nr.22A, jud. Braşov

TOP EXPERT SPRL 
topexpertl 0@gmail.com

Urmare a adresei nr. 283/24.02.2020 înregistrată ia Municipiul Făgăraş cu nr, 6804/24.02.2020 
prin care ne notificaţi cu privire la emiterea Deciziei de Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care 
vizează salaraţii ECOTERM SA cu solicitarea de comunicare a preluării acestora încăpând cu data de 
01.03.2020, vă comunicăm că asigurăm personalul actual al ECOTERM SA de faptul că vor fi preluaţi de 
către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş, 
constituit în subordinea Consiliului Local, cu respectarea structurii organizatorice aprobată prin HCL 
nr.291/28 11.2019 , astfel încât să fie îndeplinită obligaţia legală de continuitate în furnizarea agentului 
termic.

Cu respect,

PRIMAR
oOUCACIU G H E O R ggE .ufX

r  /C°/•' /
(xV'v' o. ty1

\  \ . v y  «v ' /

SECRETAR GENERAL 
GIUNCA/LAURA ELENA

Nr. 
i Cit.

Nume/Prenume j Funcţia Data S emnatura 
\

I | Boer Liliana j Arhitect Şef 24.02.2020 CA  i
2 i Hartoaga Ioana j Sef Ser iciu Utiiitati publice 24.02.2020 | '■ "A ■ I a

1
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A d re sa  p re lu a re  ctierAI s i p e rso n a l
< secre r ? Hs t@ p r j m a r! 3 - fa c 1 •s.ro>
ctcpexps.tlO@grr.ail,ccrri: , <office.i; esotermra.ro>
2020-02-24 14:43
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SC ECOTERM SA FAGARAS, cu sediul in jud. Brasov, loc, Fagaras, str.Teiului 
nr.22A,CUI 1117760, J/08/19/1991, prin lichidator Top Expert SPRL , conform Hotararii 
intermediare din data de 120l/sind/07.10.2019 executorie, pronunţata de Tribunalul Brasov in 
dosarul nr. 7164/62/2012 formulează prezenta:

Prin care va aducem la cunoştinţa încetarea de drept a relaţiei contractuale cu clienţii 
racordaţi la sistemul centralizat de încălzire din num. Fagaras re pectiv cu furnizorii de utilitati si

societăţii SC Ecotenr. SA;

In consecinţa va informam ca in termen de 24 de ore vom notifica clienţii si furnizorii 
serviciului privind suspendarea, incepand cu data de 1 martie 2020 a serviciului de furnizare 
energie termica prin sigilarea/ încetarea funcţionarii capacitatilor de producere energie termica si 
respectiv oprirea alimentarii cu energie termica a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor.

Prezenta notificare se face sub rezerva unei cesiuni pe care Primăria o va solicita pentru 
preluarea contractului cu dvs. de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica in 
Sistem Centralizat, cu sediul social in FAGARAS str. Teiului nr.22A jud. Braşov, reprezentata 
prin director general Tetiu Ciprian tel/fax: 068210031/ 0268213511 si continuarea activităţii , 
aspect care va trebui comunicat pana la data de 01.03.2020.

Director General

NOTIFICARE

servicii din cadrul r.clivitatii curente, ca urmare a deschiderii procedurii de faliment împotriva

mailto:office@ecctermra.ro
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Nr. 6.803/24,02.2020

Către,

ECOTERM SA
Făgăraş, str. Teiului,nr.22A, jud. Braşov

Spre ştiinţă: TOP EXPERT SPRE
topexpertlO@gmail.com

Urmare a adresei nr. 282/24.02.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 6803/24.02.2020 
prin care ne notificaţi cu privire la încetarea de drept a relaţiei contractuale cu clienţii racordaţi la sistemul 
centralizat de încălzire din municipiul Făgăraş , respectiv cu furnizorii de utilităţi şi servicii din cadrul 
activităţii curente ca urinare a deschiderii procedurii de faliment împotriva societăţii ECOTERM SA , vă 
comunicăm faptul că începând cu data de 01.03.2020 clienţii actuali racordaţi la sistemul centralizat de 
încălzire din municipiul Făgăraş vor fi preluaţi de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie 
Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş, constituit în subordinea Consiliului Local, astfel 
încât să fie îndeplinită obligaţia legală de continuitate în furnizarea agentului termic.

Cu respect,

PRIMAR SECRETAR .GENERAL
SUCACIU GHEORGHE  GIUNCA L |U R A  ELENA
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Nr. 67639/11.10.2019

CĂTRE,
TOP EXPERT SPRL BRASCT

Având în vedere Hotărârea intermediară nr. 1201/2019 din 07.10.2019 - dosar nr.7164/62/2012 
emisă de Tribunalul Braşov , prin care s-a stabilit intrarea în faliment a societăţii Ecoterm SA , conform 
condiţiilor stipulate în art. 12, lit.ş din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr.2-049 din 28.10.2011. aveţi 
obligativitatea de a asigura continuitatea prestării activităţii încă 90 de zile.

Primar,
Gheonjhe Sucaciu—...

/£o

< Y\<-!~£gAras
x \  \f '

FUNCŢIA S! ATRIBUŢIA NUM ELE $1 PRENUMELE D TA SEN IMATURA 11
întocmit, consilier luliana Ne-1 eu 11.10.Z019 ... 1

V
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Tetiu Nicolae Ciprian - adm inistrator special ai Ecoterm SA

Subscrisa, TOP EXPERT SPRL, Cod de identificare fiscală RO 20844993, 

înregistrată sub nr. RFO il 0170, cu sediu! social mun. Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, 

apt.9, jud. Braşov, reprezentată legal prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Ere Cecilia 

Maria, în calitate do administrator judiciar al societăţii ECOTERM S A . cu sediul social în ioc. 

Făgăraş, $tr. Teiului nr. 22 A, cod poştal 505200, jud. Braşov, identificată crin CUI 

1 1177GQ şi înmatriculată la Oficiu! Registrului Comerţului de pe largă 'Tibunclui 3 re3ov . ub nr. 

JG3/19/1091, conform încheierii de şedinţă din cameră de consiliu din data de 05.1 X2012, 

pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a ll-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fineai, în 

docarul nr. 7164/62/2012, In temeiul atribuţiilor ce ne revin în această calitate, vă aducem !;. 

cu no şti nţă u rmă tea rele:

Potrivit concluziei preliminare a raportului întocmit de către dl. Bărbulicearsu FlîhV fa 

cererea SC ECOTERM SRL, societatea se află în situaţie incertă de faliment, existând pericolul 

ca (a momentul intervenirii sezonului rece că nu ce poată realiza activitatea concesionata de 

furnizare a energiei termice.

Vă solicităm să procedaţi cu celeritate la identificarea măsurilor concrete care „c impun 

pentru evitarea acestei situaţii, în baza competenţelor legale care vă revin, stabilind totodată un 

calendar cu termene realiste, fezabile pentru implementare, pe care să ni-! comunicaţi in tirr.;) 

util.

Vă vom aduce la cunoştinţă toate informaţiile utile pe măsura ce vor fi eiei :m :e 

concluziile parţiale şi finale ale raportului întocmit de către consultantul Bărbuiiceanu Mihai.

Cu deosebită consideraţie,

Administrator judiciar 
TOP EXPERT SPRL, prin 

asociat cc ordonator 
Marian Eresco-

Rro :: or. o C.Lr. ?,l : 4 V .b s le  ;
.. . • , ,V  - .. f
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HOTĂRÂREA NR.213 
din data de 26 august 2019

privind aprobarea Strategiei de Term oficare în Municipiul Făgo aş

CONSILIUL LO CAL AU M UNICIPIULUI 
întrunit în şedinţă ordinară,

-t ş < r\ T i  0jr.iJ Urs

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 
60.149/20.08.2019 şi Raportul de specialitate a Compartimentului Monitorizare 
Servicii de Utilitate Publică 111.60.149/1/20.08.2019, prin care se propune aprobarea 
Strategiei determoficare în Municipiul Făgăraş,

Vâzand avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-scciale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, a! 
Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultura, al Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultura, protecţie socială, sportive şi 
de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând cont de H.C.L. nr. 156 din io.o6.20i9privind stabilirea unor măsuri în 
rezolvarea furnizării energiei termice în municiupiul Făgăraş pentru 
preîntâmpinarea sezonului rece prin care s-a aprobat înfiinţare Comisie' mixte de 
elaborare a Strategiei de termoficare şi alegerea formei de gestiune , completată cu 
Dispoziţiile Primarului Municipiului Făgăraş nr. 720/19.06.2019, respective nr. 
787/04.07.2019,

Văzând adresele 3C ECOTERM SA -  societate în insolvenţă şi ale TOP 
EXPERT SPRE Braşov în calitate de administrator judiciar, nr.1710 /08.07,2019 
înregistrată la municipiul Făgăraş cu 21.55161/08.07.2019, 1889/-8.07.2019 
înregistrată cu nr.56629/13.07.2019 şi nr, 3332/27.05.2019 Ia municipiul Făgăraş cu 
nr. 48.945/27.05.2019, prin care aduce la cunoştinţă blocajul financiar în care se 
regăseşte societatea, în sesnsul că începând cu luna Iunie 2018 unitatea s-a aflat în 
incapacitate de plată a facturilor de gaz, existând posibilitatea sistării furnizării de 
gaz, precum şi faptul că societatea se află în situaţie incertă de faliment existând 
pericolul .ca la momentul intervenim sezonului rece să nu se noată reali1 za activitatea 
concesionată de furnizare a energiei termice.

Potrhdt art, art. 1 alin 2 litd), art, 3, art.8, art,22, art. 33 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 2, art,3, art.9, art. 10 şi urm din Legea 325/2006 a serviciului 
public de alimentare cu energie termica, cu modificările şi completările ulterioare 
ale O.G. nr. 36/2006 privind Institui m p:eţurFor locale de referinţă pentru energia, 
termică -furnizată populaţiei prin sisteme centicbb-te, ale Legii 227/2015 p .H rd



Codul fiscal, prevederile Ordinului nr,
coniabi e si ceL

3 4 / 2 0 1 5
,792/2032

privind documentele Inanciai 
le Ordinului nr.1.792/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice privind angajrea, lichidarea, order an iar ea si plasa cheltuielilor 
instituriihr publice, precum si organizarea , evideiitr. si raportarea angajamentelor 
bugetafe ‘ legale,""’emis. de ... Ministerul Finanţelor Publice, cu modificările si 
completăr ile ulterioare, 'ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, OUG 
nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianuai de finanţare a investiţiilor 
pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 
sistemelor de alimentare centializată cu energie termică a localităţilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
procesul-verbal de afişare cu nr. 57.168/23.07.2019 al dezbaterii publice pentru 
Strategia de Dezvoltare a Activităţii de Termoficare din Municipiul Fagăraş 2019- 
2035, precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate si 
Dezbaterea publica din data de 05.oS.2019 cu nr. Înregistrare 58538/06.oO.2019,

Luând in considerare art. 129 alin.(i),(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”e” din Ordonanţa 
de Urgenţă nr,57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul arti39  alin (3) lit.”g” ,art.i96 alin.(i) lit.”a”, art. 197,arc.193 alin.(i) 
si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E 5

A rt.i. Se aprobă Strategia de Termoficare în Municipiul 
Fă gărs ş, conform z_ rexei nr.i, parce integrantă din prezenta hotărâre.

A r t.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Monitorizare 
Servicii de Utilitate Publică din cadrul aparatului de specialitate la primarului 
municipiului Fagaras.

A rt,3. ~ Prezenta hotărâre se aduce 1? cunoştinţă publică , 
comunică Primarului Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu

respectiv se 
aducerea la

îndeplinire şi se comunică Instituţiei x 
privire Ia legalitate.

defectului în vederea exercitaţii con rolului cu

P R E ŞE D IN T E  C E  ŞE D IN Ţ A , 
SU CIU  A N D R E E A -O A i ;Ă  '

> \
■// A / 

i r

CO N TR ASEM N EZ M , 
Seer etar g  oner ui, 

LAU R A  E L E N A  GIU NCA
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Hotararea s-a adoptat cu un nr.de / j  v o tu ri pei tru  
Consilieri in funcţie-io 
Consilieri prezenţi / j

unpotrr

Prezenta hotărâre se comunică:
- îex.Dosar şedinţă
- lex. Colecţie
- lex. Prefectură
- lex. Primar
- lex. Secretar
- lex.Afişare
- lex. Compartiment Monitorizare
- lex. S.C.Ecoterm S.A Făgăraş

Servicii de Utilitate Publică
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Urmare adresei dvs. nr.C4671/03.07.2019, primita 

va comunicam ca situaţia s-a remediat , in sensul ca cu 

iar in urma negocierilor cu reprezentanţii societăţii Nova 

garanţia depusa .

pe fax ia soc. ECOTERM SA, 

fost achitate sumele restante, 

Power & Gas, s-a deblocat si

in momentul de fata, suntem ia zi cu plata facturilor de gaz, dar s-au emis 

facturile lunii iunie 2019, in valoare totala de 69.97^,88 lei, a căror scadenta este 

30.07.2019, pentru caro va solicitam suportul financiar, in vederea achitării.

Cu stima, 

Director Generai

A lex an d ru ^ :- . \
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Societate in reorganizare judiciara/ injudicial reorganisation/ en redressement, potrivit Legii 
nr.85/2006 . ^  > A

Ko). ?<pffNr. /d

Către: Primăria Municipiului Fagaras
In atentia: d-lui primar Gheorghe Sucaciu
Spre stiinta: Nova Power & Gas S.R.L.

j ml6: ‘.fCfnuL f 
! •> bfoChZO
t ► '« ----------------------- ---— ____ ____

. 7' /LX */)/<?!.una JLL_ Anui^PM

Ca urmare a blocajului financiar in care se gaseste societatea Ecoterm, 
situaţie despre care Primarla rnun. Fagaras a fost informata in repetate rânduri, 
începând cu luna iunie 2013 unitatea noastra s»a aflat In incapacitate de plata a 
facturilor de gaz.

In aceasta situaţie, furnizorul de gaz, S.C. Nova Power S.R.L. , a procedat la 
executarea garanţiei constituite de SC Ecoterm SA in favoarea furnizorului, in valoare 
de 315.550 iei.

In prezent societatea este cu plata la zi, avana de achitat facturile aferente 
consumurilor iunii iunie, in valoare de 69.194 lei, scadente ia data de 30.07.2019.

Prin adresa nr. 4951/09.07.2019 3.C. Nova Power S.R.L. a solicitat, conform 
condiţiilor stipulate in contractul de furnizare nr. 2772/21.02.2019, reconstituirea 
garanţiei la valoarea iniţiala de 315.550 lei pana la data de 31.07.2019.

Cu adresa nr. 1375/17.07.2019 am solicitat arnanarea constituirii garanţiei 
pana la începutul sezonului de încălzire, respectiv 1.10.2019.

Prin adresa nr. 5143/17.07.2019 S.C. Nova Power S.R.L. a respins 
propunerea noastra, solicitând depunerea de urgenta a garanţiei in valoarea stabilita 
contractual, sub sancţiunea sistării furnizării de gaz începând cu data de 25.07.2019.

Prin prezenta, facem apei la autoritatea administraţiei publice locale in vederea 
susţinerii serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului
- prin alocarea de fonduri, fie pentru plata In avans a subvenţiei, fie pentru acoperirea 
pierderilor induse de prestarea serviciului public oe furnizare a energiei termice in 
sistem centralizat
- prin medierea situaţiei intervenite in derularea contractului cu furnizorul de gaz

Având in vedere gravitatea situaţiei, aşteptam răspunsul dvs. in ce! mal scurt
timp.

Cu stima,

t Diiector Genera1 .

Alexandru Musai J  1/
n : - a -,
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Şedinţe
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Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) 7164/62/2012

Data înregistrării 

Data ultimei modificări: 

Secţie:

Materie:

Obi°rt-

Stadiu procesual:

29.06.2012

18.10.2019

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Faliment

procedura insolvenţei -  societăţi pe acţiuni 

Fond

Părţi

Muma

SC ECOTERM SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TETIU NICQLAE CIPRIAN

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV 

CABINET DE AVOCAT DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN

SC K.T. ELECTRONICS & AUTOMATICS SRL PRIN LADISLAU KAPITANY 

SC SAFE ECHITECH SRL PRIN GRIGORE CRISTIAN

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

COFACE ROMÂNIA CREDIT SERVICES SRL MANDATAR AL SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA 

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ PRIN CONSTANTIN SORIN MĂNDUC 

SC APĂ CANAL SA SIBIU 

Pumnea Gheorghe

CZIKA GAVRILÂ ... - -

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI 
PUBLICE-A.N.R.S.C.

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV PRIN MANDATAR-AJFP BRAŞOV. .

Caiitate parte

Debitor
Debitor

Petent

Petent
Creditor

Creditor

Intimat
Creditor

Creditor

Creditor

Creditor

Creditor

Creditor

Creditor

Creditor

-Creditor
Creditor

SC SALCO SERV-FA i- k'N VICTOR MARIAN Creditor
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procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul proceduri■ 
la 20.11.201?,,. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute. în cursul procedurii, întocmii ea, afişarea 
şi comunicarea tabelului suplimentar a! creanţelor la 09.12.2019. Fixează termenul pentru^soluţionarea eventualelor 
contestaţii I? 13 01,2019 si pentru afişarea cabelului definitiv al creanţelor ia 23.12.2019. în  temeiul art. 113 d ?n 
Legea privind procedura insoivenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte 
operaţiuni de lichidare. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii ia 13.01.2020. Executorie. Cu recurs în 7 ziie 
de ia comunicare, care se depune la Tribunalul Braşov. Prcour tată în şedinţa publică azi 07.10.2019.
Document: Hotărâre intermediară 1201/2019 07.10.2019

09.03.2019

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soiutie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru desemnarea administratorului special, timbrarea cererii de intervenţie accesorie şi discutarea 
deschiderii procedurii falimentului ia cererea administratorului judiciar şi creditoarei A1FP 
Document: încheiere de şedinţă 09.09.2019

23.07.2019

Ora estimata: 08:30
Complet: CI2-CC
Tip soiutie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată fermuiată de TOP EXPERT SPRL, în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ECQTERM SA-Vi reorganizare, în Dosarul nr. 716-1/62 -'2012 ?i în 
consecinţă: Preschimbă termenul de judecată acordat, de ia data de 21.10.2019, la daca de C9.09.2019, pentru când 
se vor cita părţile. Irevocabilă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 23.07.2019. 
Document: încheiere de şedinţă 23.07.2019

10.06.2019

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soiutie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru soluţionarea dosarelor asociate a şi alO, confirmarea planului de reorganizare sau 
deschiderea^procedurii falimentului 
Document: încheiere de şedinţă 10.06.2019

01.04.2019

Ora estimata: 10:00 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soiutie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru soluţionarea recursurilor declarate în ceea ce priveşte hotărârile pronunţare în dosarul asociat 
a4 şi dosarul de fond, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului depus !a dosar, pentru ca administratorul 
judiciar să răspundă în ceea ce priveşte datoria către ANAF, pentru discutarea cererii A3FP, discutarea confirmării 
planului de reorganizare modificat sau deschiderea procedurii falimentului debitoarei 
Document: încheiere de şedinţă 01.04.2019

2S.03.2019

Ora estimata: 09:30
Complet: CI2-CC . . . . .  . .
Tip soiutie: Amână cauza •
Soluţia pe scurt: Admite .excepţia netimorarli cererii de intervenţie accesorie formulată e’e BALASA-NFGOE5CU •

- CLARA-ELENA, invocată din oficiu de instanţă. Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie accesorie foi mulata de 
BÂLASA-NEGOESCU CLARA-ELENA. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a patentei SC AGER LEASING 
IFN SA-în insoiven?ă, prin administrator special Bcgdan Niihail Savin ?i administrator judiciar Corisor?iu! format dim 
Five Administration SPRL ?i Insevai IPURL, invocată de administratorul judiciar TOP EXPERT SPRL, ca neîntemeiată 
Respinge cererea formulată Fe potenta SC AGER LEASING IFN SA-în insolven?ă, prin administrator special Bogdan ■ 
Mihail Savin ?i administrator judiciar Consor?iu! format din Pive Administration:SPRl?i Insevai IPURL, de înlocuire dii. 
oficiu a administratorului judiciar TOP EXPERT SPRL, ai debitoarei SC ECOTERM SÂ-Vi reorganizare, şi de anulare a
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03.12.2018..
Document: încheiere de şedinţă 03.12.2018

Tribunalul BRAŞOV - Informaţi: dc:.r r

08.10.2010 ...................

Ora estimata: 10:00 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Amână cauza
So'utia pe scurt: pentru discutarea confirmării plenului de reorganizare modificat seu deschiderea p.ocedurii 
falimentului^
Document: încheiere de şedinţă 08.10.2018

08.10.2018

Ora estimata: 10:00 
Complet: CI2-CC 
Tip soluţie: încheiere
Soluţia pe scurt: Admite excepţia insuficientei timbrări a cererii de intervenţie accesorie formulată de SC AGER 
BUSINESS TECH SA, invocată din oficiu de instanţă. Anulează ca insuficient timbrată cererea de intervenţie formulată 
de SC AGER BUSINESS TECH SA, Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la 
Tribunalul Bra?ov. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08.10.2018. Pentru citarea terţului intervenient Bogdan 
Savin cu menţiunea de a depune ia dosar dovada achitării taxei judiciară de timb.u de 200 iei, conform art. 9 lit. a 
din OUG nr. 80/2013 sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. Cu drept de reexaminare în termen de 3 zile de la 
comunicare conform art. 39 aiin.l din OUG nr. 80/2013. Cu drept de a solicita ajutor public judiciar, în termen de 5 
zile de In comunicare- amână judecarea cererii de înlocuire * administratorului judiciar în data. de 03.12.2018. Camera 
de Consiliu,jara 10,00.
Document: încheiere de şedinţă 08.10.2018

18.06.2018

Ora estimata: 10:00
Complet: CI2-CC
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru soluţionarea cererii de reexaminare formulată de Ager Business Tech, pentru ca Vita! 
Management SRL să depună la dosar dovada achitării taxei judiciară de timbru de 200 lei, conform art. 9 lit. a din 
OUG nr. 80/2013 sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată.Cu drept de reexaminare în termen de 3 zile 
de la comunicare conform art. 39 aiin.l din OUG nr. 80/2013. Cu drept de a solicita ajutor public judiciar, în termen 
de 5 zile deja comunicare, şi soluţionarea amiabilă a litigiului 
Document: încheiere de şedinţă 18.06.2018

04.06.2018

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soiutia pe scurt: Pentru continuarea perioadei de reorganizare, soluţionării contestaţiei împotriva tabelului definitiv şi 
cererii de înlocuire a administratorului judiciar 
Document: încheiere de şedinţă 04.06.2018

04.06.2018

Ora estimata: 10:00 
Complet: CI2-CC
Tip soluţie: Amână cauza ™ • -
Soiutia pe scurt: Pentru a se depune la dosar de Ager. Business Tech SRL dovada achitării diferenţei de taxă judiciară 
de timbru de 150 lei, conform art. 9 lit. a din OUG nr. 80/2013 sub sancţiunea anuării cererii ca insufuicient ■ 
timbrată.Cu drept de reexaminare în termen de 3 zile de ia comunicare conform art. 39 aiin.l din CUG nr. 80/2013. 
Cu drept de a solicita ajutor public jud ic iar, în termen de 5 zile de la comunicare. Amână cauza ia data de
13.06.2018 Camera de Consiilu ora 10,00 • —  -7
Document: încheiere ele şedinţă 04.06.2018
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probatoriului
Document: încheiere de şedinţă 15.01.2018

11.12.2017

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: Pentru soluţionarea contestaţiei la tabelul definitiv, d'scutarea înlocuirii administratorului judiciar, 
confirmarea^plânului de reorganizare modificat, închiderea procedurii sau deschidere? procedurii falimentului 
Document: încheiere de şedinţă 11.12.2017

11.12.2017

Ora estimata: 08:30
Complet: CI2-CC
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru a se depune la dosar toate înscrisurile de care Ager Leasing IFN înţelege să se folosească 
Document: încheiere de şedinţă 11.12.2017

18.09.2017

Ora estimata: 09:20
Complet: CI2 (sala T4) ..v-... .
Tip soluţie: Amână cauza ' ‘ * ' r" ' ' • "
Soluţia pe scurt: Admite în principiu cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenlenta SC AGER 
LEASING IFN SA-în inso!ven?ă, prin administrator judiciar format din consor?iui FIVE ADMINISTRATION SPRL ?i 
INSEVAL IPURL. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 11.12.2017. Cu recurs odată cu fondul. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2017.
Document: încheiere de şedinţă 18.09.2017

11.09.2017

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 18.09.2017 asupra admiterii în principiu a cererii de intervenţie 
formulată de Ager Leasing IFN SA. Pentru discutarea confirmării planului de reorganizare modificat sau închiderea 
procedurii
Document: încheiere - Amânare Iniţială e pronunţării 11.09.2017

19.06.2017

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru discutarea admiterii în principiu a cererii de intervenţie formulată de Ager Leasing IFN SA, 
discutării confirmării pianului de reorganizare modificat sau închiderea procedurii şi soluţionarea contestaţiei 
formulată împotriva tabelului definitiv 7 
Document: încheiere de şedinţă 19.06.2017

10.O L2017

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (sala T4) 
Tio soluţie: Amână car'za
Soluţia pe scurt: pentru discutarea confirmării planului de reorganizare modificat - eu deschiderea procedurii gene 
a falimentului confor n - .erei ii A IFF şl soluţionarea contestaţiei formulată împotriva tabelului definitiv 7 
Document: încheiere de şedinţă 10.04.2017 • .
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Soluţia pe scurt: pentru continuarea perioadei de aplicare a pianului de reorganizare, ver.fi ca rea plăţilor efectuate, 
soluţionarea^cererii formulata de FDEE Electrica, precizată funcţie de plăţile efectuate 
Document: încheiere de şedinţă' ÎS.01.2015

Tribunalul BRAŞOV - Informaşi bosar

20.10.2014 -....................................

Ora estimata: 03:30 
Complet: CI2 (sala T4)
Tip soluţie: Legea 35/2006 privind insolventa
Soluţia pe scurt: Confirmă plănui de reorganizare modificat ai accivităţii debitoarei 
Document: Hotărâre intermediară 2733/2014 20.10.2014

30.06.2014

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (saia T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: discutarea confirmării planului de reorganizare modificat al activităţii debitoarei sau deschiderea 
procedurii falimentului
Document: încheiere de şedinţă 30.06.2014

14.04.2014

Ora estimata: 03:30
Complet: C12 (ssla T4) • - - " ......... ................
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru continurea perioadei de aplicare a pianului de reorganizare 
Document: încheiere de şedinţă 14.04.2014

13.01.2014

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (saia T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: pentru continurea perioadei de aplicare a planului de reorganizare 
Document: încheiere de şedinţă 13.01.2014

30.09.2013

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI2 (saia T4)
Tip soluţie: Amână cauza
Soiutia pe scurt: pentru continuarea perioadei de aplicare a pianului de reorganizare 
Document: încheiere de şedinţă 30.09.2013

27.05.2013

Ora estimata: 03:30 
Compiet: CI2 (saia T4)
Tip soluţie: Legea 85/2006 privind insolventa
Soiutia pe scurt: Confirmă pianul de reorganizare a! activităţii debitoarei 
Document: Hotărâre intermediară 1322/2013 27.05.2013

25.03.2013

Ora estimata: 08:30 * * ..
Complet: CI2 (saia T4)
Tip soluţie: Amână cauza . ...................
Soiutia pe scurt* pentru depunerea tabelului definitiv, reportului p.evăzut de :.:t. 5: din lege, planului de reorganiza;e 
, convocarea adunării credite• lior, discuta, a confirmării fonului da reorganizare ; a c t r iţe i debitc-orci :-.u . 
rip~rhidprpp nror^durii falirhentuiui . . .
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Căi atu.c

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac

04/12/2012 CABINET DE AVOCAT DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN, Recurs

01/04/2019 AGER LEASING IFN SA, Recurs

01/04/2019 AGER LEASING IFN SA, Recurs

01/04/2019 AGER LEASING IFN SA, Recurs

01/04/2019 AGER LEASING IFN SA, Recurs

22/04/2019 AGER LEASING IFN SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ÎN CONSORŢIU FIVE 
ADMINISTRATION SPRL ŞI INSEVAL IPURL,

Recurs

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.



ANEXA 2 H.C.L. nr. 52/2011

C O N T R A C T

de delegare a gestiunii serviciului public de alim entare 

cu energie termică în sistem centralizat în M unicipiul Făgăraş

C A P IT O L U L  I: Părţi contractante*

M U N IC IP IU L  F Ă G Ă R A Ş , autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraş, str. 
Republicii, nr. 3, judeţul Braşov, reprezentat prin C O N STAN TIN  SORIN  
MANDUC, având funcţia de Primar al municipiului Făgăraş, pe de o parte, în 
calitate de Delegatar,

Şi

Operatorul S O C IE T A T E A  C O M E R C IA L Ă  “ E C O T E R M ” S A ., având CUI 
1 î 17760, J08/19/1994, cu sediul principal în Făgăraş, str. Teiului, nr. 22A, judeţul 
Braşov, reprezentată prin Ovidiu Gheorghe Grama, având funcţia de Director, pe de 
altă parte, în calitate de Delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

C A P IT O L U L  I I : D e fin iţii:

In sensul prezentului contract expresiile de mai jos vor avea următoarele înţelesuri: 
“ Bunuri de retu r” reprezintă:
-  Bunurile Delegatarului descrise în Anexa 2A  la prezentul contract, date în 
gestiune cu titlu gratuit şi libere de orice sarcini Delegatului prin semnarea 
Procesului Verbal de predare-primire care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul 
contract
-  Bunuri care rezultă din finalizarea investiţiilor aflate în curs de finalizare la data. 
intrării în vigoare a prezentului contract, precum şi bunurile realizate în urma 
investiţiilor la care s-a angajat Delegatul, indiferent de sursa de finanţare,
“ Bunuri de P relu are” reprezintă bunuri care au aparţinut Delegatarului şi.au fost 
utilizate de acesta în timpul delegării gestiunii.. Acestea pot fi transferate 
Delegatarului la încetarea în orice mod a contractului de delegare de gestiune 1 în 
măsura în care acesta din urmă îşi exprimă intenţia de a prelua respectivele bunuri.. 
în cazul în care,-aceste bunuri nu sunt transferate Delegatarului, acestea rămân în 
proprietatea Delegatului. --------

i
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ANEXA 2 H .CXrnr! 52 .2011

C O N T R A C T

de delegare a gestiunii serviciului public de 

cu energie termică în sistem centralizat îa  M uni

' i h  a h.5

*e

igaiaş

C A P IT O L U L  I: Părţi contractante

-  . w  v*

M U N IC IP IU L  F A G A R A Ş , autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraş, str. 
Republicii, nr. 3, judeţul Braşov, reprezentat prin C O N STA N TIN  SO R IN  
MANDUC, având funcţia dc Primar al municipiului Făgăraş, pe de o parte, în 
calitate de Delegatar,

şi

Operatorul S O C IE T A T E A  C O M E R C IA L Ă  “ E C O  T E  K M ” S.A., având CUI 
1 î 17760, J08/19/1994, cu sediul principal în Făgăraş, str. Teiului, nr. 22A , judeţul 
Bruşo'-, reprezentată prin Ovidiu Gheorghe Grama, având funcţia de Director, pe de 
altă parte, în calitate de Delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

C A P IT O L U L  I I : D e fin iţii:

în sensul prezentului contract expresiile de mai jos vor avea minatoarele înţelesuri: 
“ Bunuri de retur” reprezintă:
-  Bunurile Delegatarului descrise în Anexa 2A  la prezentul contract, date în 
gestiune cu titlu gratuit şi libere de orice sarcini Delegatului prin semnarea 
Procesului Verbal de predare-primire care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul 
contract
-  Bunuri cure rezultă din finalizarea investiţiilor aflate în curs de finalizare ia data 
intrării în vigoare a prezentului contract, preeum-ş-i -bunurile realizate în urma 
investiţiilor la care s-a angajat Delegatul, indiferent de sursa de finanţare.
“ Bunuri de P reluare” reprezintă bunuri care au aparţinut Delegatarului şi au fost 
utilizate de acesta în timpul delegării gestiunii.. Acestea pot fi transferate 
Delegatarului la încetarea în orice mod a contractului de delegare de gestiune , în 
măsura în care acesta din urina îşi exprimă intenţia dc a prelua respectivele bunuri., 
în cazul în care, aceste bunuri nu sunt transferate Delegatarului, aceste::', rămân în 
proprietatea Delegatului.



YN'EXA.2 H-C.L, nr.:52/20ll

‘-Buiiuri-propriP ■ reprezintă acele bunuri care au aparţinut Delegatului, altele decât 
bunurile de retur-şi bunurile de preluare şi care Ia încetarea contractului rămân în 
proprietatea Delegatului. “ B elegataru P  este persoana juridică care acordă pentru o 
perioadă determinată dreptul şl obligaţia de exploatare a SA C E T  şi a Serviciului; 
“ Delegatul”  este persoana juridică desemnată în schimbul plăţii unei redevenţe să 
preia dreptul şi obligaţia de exploatare SA C E T  şi a Serviciului acţionând pe riscul şi 
pe răspunderea proprie; “ D elegare5’ înseamnă dreptul exclusiv al Delegatului de a 
furniza Serviciul şi de a opera SA C E T  în cadrul ariei gestiunii, pe riscul şi 
responsabilitatea sa, în conformitate cu clauzele acestui Contract; ;vInventar” 
reprezintă un document sub formă de listă, care cuprinde enumerarea existenţei 
cantitative şi valorice a mijloacelor pe care le posedă, le are în gestiune, folosinţă o 
persoană juridică;
“ Serviciu” înseamnă activitatea ele producere, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice cât şi orice alte operaţii şi lucrări conexe necesare pentru prestarea 
acestuia în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu legea; “ Sistema! 
de Alim entare Centralizată cu Energie Term ică” ;
(SA C E T ) reprezintă “ ansamblul instalaţiilor de producere, transformare, transport a 
energiei termice, sub formă de abur, apă caldă sau apă fierbinte, legate printr-un 
proces comun de funcţionare, în zona centralelor termice.

' \T»TŢfY* TT' x jfc. A  X -w* Xu Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1
Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în prestarea serviciul public de 
alimentare cu energie termică în sistem cenrtalizat, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 
administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului, în 
Municipiul Făgăraş.

A rt. 2
Obiectivele Delegatarului sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi 
eficienţei acestor servicii;
b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
c) protecţia mediului înconjurător.

Art. 3
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt 
următoarele: . . . . .
a) Bunuri de Retur; ...... . b .
b) Bunuri de Preluare;
c) Bunuri Proprii.



C A P IT O L U L  IV  : Dispoziţii generale

ANEXA 2 1LC:L. nr.-52A201î

A rt 4
■ Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe următoarele: 
r.) regulamentul serviciului, Anexa 2B;
b) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publica a Deiegatarului, 
descrise în Anexa 2A, aferente serviciului delegat;
e) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate 
publică sau privată a Deiegatarului, descrise în Anexa 2C, aferente serviciului 
delegat;

C A P IT O L U L  V: D urata contractului 

A rt. 5
Durata contractului de delegare a gestiunii este de 1C (zece) ani începând de la data 
semnării contractului.

A rt. 6
Contractul de delegare a gestiunii poate f  prelungit dear o singură dată. pentru o 
perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială.

CAPITOLUL VI: Redevenţa

A rt 7
Redevenţa ce se \ a plaţi de către delegat Deiegatarului, va fi o sumă ilxă egală cu 
i0%  din echivalentul amortizări anuale a bunurilor concesionate, se va plăti ar.ual 
până la data de 31 martie pentru anul în curs.

A rt 8
Delegatul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, 
să depună cu titlu de garanţie 5 %  din suma obligaţiei de plată a redevenţei datorate 
pentru primul an de activitate.

A rt 9
Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin ordin de plată. în contul 
nr.R017T R E Z 13221300205X X X X X , cod fiscal 4384419 deschis lă Trezoreria 
Făgăraş pc numele Municipiului Făgăraş.
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CAPITOLUL VII: Drepturile părţilor -••• .......  . .
Secţiunea 3: Drepturile Delegatului

Art. 10
Delegatul are următoarele drepturi:
a) sa exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi 

sci viciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, cu condiţia 
respectării prevederilor prezentului contract şi a prevederilor legislaţiei din 
domeniu în vigoare;

b) să încaseze contravaloarea Serviciului/activităţii prestat/prestate;
c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul 

modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnieo-economice care au stat la 
baza încheierii acestuia;

d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;
c) să încheie contracte de fumizare/prestare a S erviciului/acti vită ţii cu toţi 

utilizatorii;
f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor, conform prevederilor 

legale în vigoare;
g )  de a rezilia contractul în condiţiile prezentului contract, în situaţia în care 

de’egatarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contractul de delegare;
h) orice alte drepturi conferite de iegi speciale cu privire la serviciul delegat.

Secţiunea 2: Drepturile Belegatarului

Ard II
Do legatarul are următoarele drepturi:
a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 

dotărilor existente, cu consultarea Delegatului;
b )  ae a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi ce 

amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării 
acestora într-o concepţie unitară;

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat;

u)de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico- 
edilitaro aferente serviciului public delegat;

e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;
f) Vie a-si manifesta intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a „solicita

-- Delegatului încheierea contractului.de vânzare-cumpărare cu privire la aceste,
bunuri. în termen de 90 de zile de la încetarea contractului, Delegataml este 
obligat să îşi exercite dreptul de opţiunea sub sancţiunea decăderii;

g )  ie  a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate, de a verifica 
stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut ’ nteresul
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public prin realizarea acestor investiţii;' de a verifica respectarea obligaţiilor 
astumate "prin contract, cu notificarea prealabilă a Delegatului, cu cei puţin 48 de 
ore înainte de-a proceda ia verificări. în vederea realizării acestui drept, Delegaţii1 
trebuie să asigure şi să permitr accesul reprezentanţilor Delegatarului în orice 
incintă în care se desfăşoară activităţi sau lucrări în legătură cu derularea 
contractului, în caz contrar reprezentanţii având dreptul să pătrundă. în aceste 
incinte în temeiul prezentului contract;

h)de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către Delegat, în baza 
avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile prezentului 

.---epntract şi legislaţia în vigoare;
I)„de a rezj.lia_contracţul, în condiiijlelegii,.. în .cazul în care Delegatul nu. respectă 

obligaţiile esenţiale asumate prin contractul de delegare sau de ...a. modifica 
clauzele contractuale cuamtumul redevenţei ori de câte ori interesul local o 
impune printr-o notificare adresata delegatului; 

j) orice alte drepturi conferite de legi speciale cu privire la Serviciul delegat.

C A P IT O L U L  V IL : Obligaţiile părţilor 
Secţiunea 1: O bligaţiile Delegatului

A rt. 12
Delegatul are următoarele obligaţii:
a) să obţină de ia autorităţile competente, licenţa, avizele, acordurile şl autorizaţiile 
necesare prestării/fumizării Serviciului delegat;
b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;
c) să respecte prevederile regulamentului Serviciului delegat, şi ale celorlalte 
reglementări specifice Serviciului delegat şi d e  licenţei;
d) să furnizeze serviciul public conform, prevederilor legale în vigoare şi ale 
prezentului contract, începând de la preluarea serviciului, către toţi utilizatorii din 
aria gestiunii unde i-a fost delegat serviciul, care beneficiază în prezent de acest 
serviciu şi care îşi respectă obligaţiile de plată şi clauzele contractelor;
o) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în lege, în Anexa la regulamentul 
Serviciului delegat;
f) să furnizeze Delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure în termen de 48 de 
ore de la notificarea în acest sens, accesul la toate informaţiile necesare în vederea 
verificării şi e\aluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului public delegat, în 
conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
g) în situaţia nerespectării obligaţiei de la lit. “ f f  sa suporte contravaloarea 
sancţiunilor aplicate Delegatarului de autorităţile în drept, pentru nefumizarea de 
informaţii şi/sau documente pe care acesta le-a solicitat de la Delegat..
h) să aplice metode perform ant de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţi de oferite de 
normele legale în \ ignare; ............... - .............— ........
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i) preiei de la Dslegatar, pe bază de proees-verba! de predare-preliiare. Bunurile de
Retur libere de orice sarcini; .................  •
j) să fundamenteze şi să supună aprobăriF preţurile'tarifele ce vor fi utilizate pentru 
serviciul delegat;
k) să nu transmită obiectul contractului în tot &au în parce în nici o forma altor 
persoane fizice sau juridice s;/sau altor entităţi fără personalitate juridică;
l) să plătească rodevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de 
delegare a gestiunii;
m) să ia toate măsurile necesare .privind jpuniirile de retur astfel încât, la încetarea 

---Contractului de delegare, _să nu fie afectată capacitatea D elegatarului de a realiza
serviciul;
n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii din 
credite bancare sau din orice alte surse de finanţare prevăzute de lege;
o) sa nu garanteze în nici un mod cu Bunurile de Retur şi să nu instituie sarcini, 
ipoteci sau alte garanţii imobiliare asupra acestor Bunuri de Retur;
p) să propună Delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparunând 
patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
r) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, în 
termen de 30 zile de la apariţia lor, precum şi situaţie patrimoniului public (cantitativ 
şi valoric) la dam de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea 
acesteia;
s) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea contractului de delegare â gestiunii:

jjm  L  FTcetareă contractului de delegare a gestiunii din alte cauze d e cr  expirarea 
‘termenului,, forţa majoră, DeFegâtul este .obligat sa asigure continuitatea prestării 
acdvitaiii în condiţiile stipulate rimxmntract, până la preluarea acesteia de către 
delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
ţ) să notifica cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
ţ) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi nonnele de 
protecţie a muncii;
u) să predea _la _ încetarea contractului toată documentaţia tehnico-economicâ, 
financiară referitoare la Serviciul gestionat;
v) Sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor 
publice (protejarea secretului de stat, materiale cu-regim  special, condiţii de 
siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind 
folosirea şi protejarea patrimoniului etc.);
v )  în cazul în care Delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei 
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii' ori Serviciului 
public, va lotirica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce 
se i apun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;

o
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x) să înceapă pregătirea procedurilor de predare a Bunurilor de Retur eu 45 de ude
de înainte de expirarea_ contractului; •
y) să respecte orice alte obligaţii stabilite prin normele legale î'n maîer'e îndeosebi 
cele prevăzute în Legea nr. 325/14.07.2006 privind servicii 1 public de anin cutare cu 
energie termică.

Sec+‘ a v- 2: O : \lr ar ile Dekgatarului

A r t  13
Deleguiarul are următoarele obligaţii:
a) să predea Delegatului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările 

aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, respectiv Bunurile de Retur 
libere de crice sarcini, pe bază de procos-verbal de predarc-preîuare precum şi 
documentaţia tehnică, economică , financiară sau de altă natură cu privire la 
aceste bunuri;

b) în termen de maxim 45 de zile de la semnarea prezentului contract, părţile vor 
finaliza verificarea corespondenţei între Anexa 2A  la prezentul contract şi situaţia 
faptică, urmând a întocmi an proces verbal cu privire la cele constatate care va fi 
ataşat ca anexa la prezentul Contract;

c) să transfere Delegata1 ui de comuna acord cu acesta, în termen de 45 de zile dc la 
data semnării prezentului contract, contractele în vigoare relevante pentru 
furnizarea Serviciilor menţionate în contract.

d) să prezinte autorităţilor în drept şi persoanelor interesate, la cerere, informaţii 
referitoare la încheierea prezentului contract de delegare, cu respectare:, cerinţelor 
de confidenţialitate;

e) să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public
_si privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

ri) să îşi asume p c perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile
""" şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
g) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel 

încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
h) să nu îl tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 

contract de delegare;
i) să notifice orice modificare a prevederilor contractului de delegare atunci când

interesul local o impune; . . ..
j) să notifice Delegatului apa -iţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor acestuia, în termen de 48 de orc de la data ia care Delegatarul a  luat la 
cunoştinţă despre apariţia acestor împrejurări;

k) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi niveh ■ de calitate 
A acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţa si aplicarea penalităţilor 
pentru neîndeplinirea acestorn menţinerea echilibrului contractual: asigurarea 
u tor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; dârzele de



administrare, întreţinere ş* predare a bunurilor publice, planul social ac limitare a 
efectelor negative ale concedierilor;

1} să aprobe preţurile şi tarifele astfel cum acestea au fost avizate de 'V.N.R.5.C.

C A P IT O L U L  IX: Preturile/terifele practicei? şi proced u ra  d t stabilire, 
modificare sau ajustare a acestora

A r t  14
Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în 
conformitate cu procedura do stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi 
tarifelor specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

A r t  15
Preţuri!o/tarifele la Serviciul delegat îa data semnării prezentului contract sunt 
rezultate urmare a procedurilor instituite în sumă de 280,64 lei/G cal T V A  inclus iar 
preţul de 252,57 lei/GeaLcu T V A  inclus reprezentând preţul de facturare, aprobat 
prin H.CJL nr. 34/14.03.201 î .

A r t  16
Contravaloarea Serviciului public delegat se .a determina în baza pro:urilor în 
vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii ce facturare.

A.

C A P IT O L U L  X : încetarea contractului de delegare a gestiunii

A r t  17
Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:
a) lu expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, daca părţile nu convin, îa 
scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
uc care delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
Delegatarului;
c) în cazul nercspectării cbligaţiilor contractuale esenţiale de către părţi, prin
• reziliere,, cuplatăunefdespăg^ părţii 4nculpă;,...,
d) la dispariţia, dini:-o cauză de foiţă majoră, a sistemului sau în cazul 
imposibilităţii obiective a Delegatului de a-1 exploata, prin renunţare, fură plata unei 
despăgubiri;

. c) îr  cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Delegatului;
i) alto clauze de" încetare a contractului de delegare a gestiunii, conven" e ce părţi, 
iară a aduce atingere prevederilor legale în vigoare. ..............



Art. 18 •.......... V -  ;
U ) Părţile vor urmări permanent menţinere:-.. echilibrului contractual al delegării 
gestiunii
(2) Raporturile contractuale dintre Delegatar şi Delegat se bazează pe principiul 
echilibrului financiar al delegării între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea obligaţiilor sale, dacă această 
creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră şi nici în caz fortuit când se află în 
imposibilitate de a continua contractul

CAPITOLUL XIT : Clauze eferitoare la responsabilităţile de mediu între părţi 

A rt. 19
(1) începând cu data intrării în vigoare a contractului, Delegatul este obligat să 
respecte în întregime legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.
(2) Delegatul va fi .responsabil, începând cu data intrării în vigoare a contractului, de 
orice risc ecologic, ce apare după data intrării în vigoare a contractului dar care nu 
are o cauză anterioara datei de intrare în vigoare a contractului.
(3) Garanţia Deiegatarului pentru riscurile ecologice produse datorita unor cauze 
anterioare intrării în vigoare a contractului se întinde pe o perioada de 10 de luni 
începând cu data intrării în vigoare a contractului.

C A P IT O L U L  X III: Politica do menţinere şi recalificare a forţei ol muncă, 
grec ti n şi protecţia acesteia.

A rt 20
(!) Delegatul se obligă la preluarea prin transfer a persoanelor care desen esc aria 
delegării, cu menţinerea tuturor drepturilor avute la data intrării în vigoare a 
prezentului contract.
(2) Contractul colectiv do muncă încheiat anterior rămâne în vigoare, pana la 
încheierea noului contract colectiv de muncă , potrivit prevederilor legale,
(3) Concedierea personalului poate fi făcută în condiţiile prevăzute în contractul 

colectiv de muncă şi a Codului Muncii

C A P IT O L U L  X IV : Forţa majoră

' \NEXA 2 H.C.I. nr. 52 /20 Î1

A rt. 21
(1) Nîciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la u- meu sau'şi 
do executarea în mod necorespunzător, total ori oarţiai, a oricărei obligaţii care îi 
revine în baza prezentului contract de delegare o gestiunii, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a lost cauzată de fo ra  majoră, 
obligaţiile respective fiind considerate suspendate pe dmata evenimentului de forţă 
nai ora. ........
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(2) Partea care Livocă forja majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile 
lucrătoare celeilalte părţi producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore 
şi sa ia roam măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor .lui.
(3) Dacă în termen de 50 zile de la inter venirea cauzei de forţă majoră aceasta nu 
încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului 
contract de delegare a gestiunii iară ca vreuna dintre ele sa aibă dreptul de a pretinde 
daune-interese.
(4) O parte afectată de un eveniment considerat Forţă Majoră va trebui sa ia toate 
măsurile pentru a-şi îndeplinii obligaţiile generate de Contract cu întârziere minimă. 
Părţile se vor consulta şi vor lua toate măsurile rezonabile în vederea minimizării 
consecinţelor oricărui eveniment considerat forţă majoră.

C A P IT O L U L  X V : Administrarea patrimoniului public şi privat

A r t  22
(1) Bunurile cie retur (proprietate publica a municipiului Făgăraş din componenta 

sistemului du alimentare centralizată cu energie termică, transport, distribuţie şi 
furnizare (Sa CET) sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, 
extracuntabil, în patrimoniul operatorului. Delegatul vu transmite Delegotarului 
modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului 
public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru 
înregistrarea în contabilitatea acesteia.
(2) Bunurile proprietate publică a municipiului Făgăraş, aferente sistemului nu pot 
constitui garanţii pentru creditele bancare contractate de operator, fiind inalienabile, 
imprescriptibile şi insesizabile.'
(3) Administrarea bunurilor de erur sc* \a ace cu diligenta unui b’.tn administrator, 
Delegatul având obligaţia păstrării acestora în stare buna, având în vedere starea 
acestora la data intrării în vigoare a contractului de delegare, conform procesului 
verbal de predare -  preluare.
(4) Bunurile de retur, concesionate Delegatului perioada delegării gestiunii,

revin de pîin.„dfepJL gratuit- iu burn s.& cyfcKpldatabilc şi libere "de orice' sarcm fsăif 
obligaţii, DeLgatarului, .la încetarea .contractului de. delegare a g e s u b m l T ....
(5) investiţiile făcute de Delegat pentru d.ezgoltirea sistemului de încălzire termică a 
oraşuluf aTipă semnarea contrucrului-dc delegare. de gestiune vor fi înregistrate în 
patrimoniu] şi în bilanţuri Delegatului în conformitate cu prevederile legislaţiei 
contabile în vigoare.

CAFTI O L  D.L X V I: Rezilierea contractului de delegare n gestiunii

ANEXA 2 H.CJL. nr. 52 '2011

Art. 23
ţ l)  In cazul neresnectân; obi gu ţin c ccntractiauc ac către porţi, contactul 
rezilLză de drept, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă.
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(2 ) -Rezilierea contractului pentru mrespcctarea obligaţiilor contracte .rb zv. data 
unei juste despăgubiri in sarcina părţii în culpa, se va efectua după transmiterea unei 
notificări de către partea vătămata, în care să se menţioneze obligaţiile contractuale 
încălcate, *in căzui în care parcea care nu şi-a îndeplinit obligaţia, nu remediază 
încălcarea, ui termen de maxim 60 zile calendaristice de la primirea notificării.
(3) In caz de încetare a contractului de gestiune delegată sau ajungerii la termen, 
Delegatul are obligaţia de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu 
energie termică până la preluarea de către delegatar, dar nu mai mult de 12 luni;
(4) Pe întreaga durată pentru care Delegatul desfăşoară serviciul de alimentare cu 
energie termică după încetarea contractului de gestiune delegată, acesta va fi 
îndreptăţit să încaseze contrapresîaţia relevantă pentru astfe l’ de servicii de la 
consumatorii finali.

........ĂNEXa  THÎCiLÎ "nr."52 720 i 1

CAPITOLUL XVII: Răspunderea contractuală

Ar:. n . i

(1) Xercspecîarea dovedită ce către părţile contractante a obligaţiilor contractuale 
prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea 
contractuală a părţii în culpă.
(2) In cazul în care se înregistrează întârzieri la pir ta subvenţiilor, Deleg, tarul este 
obligat la plata către Delegat a unei majorări de întârziere de 2 %  pe lună sau 
fracţiune ce lună , calculată pană la data achitării şi conform prevederilor legale în 
vigoare.
(3) Neplata de către Deleg... a redevenţei în cuantumul şi termenul prevăzut la 
articolul 7 alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către delegat a 
unei majorări ac întârziere de 2 U  pe luna sau fracţiune de lună, calculată până la 
data achitării şi conform prevederilor legale în vigoare privind creanţele datorate ia 
bugetul local.
(4) Neplata de către Delegat a garanţiei în cuantumul şi termenul prevăzut la 
articolul 8 alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către Delegat o 
unei penalităţi de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracţiune de lună, 
calculată până la data achitării şi conform prevederilor legale în vigoare privind 
creanţele datorate la bugetul local.
(5) in situaţia nerespectării de către Delegat o obligaţiei de a asigura mntinuitatea 
prestării serviciului în condiţiile stabilite prin prezentul contract.la articolul 12 litera 
ş) acesta datorează Delegatarului. daune interese în cuantumul unei redevenţe anuale.
(6) In situaţia,, nerespectării de către .Delegat .o .ohligaţleLde a preda Bunurile j le  
Retur odată cu încetarea prestării Serviciilor, acesta datorează Delegataruipj daune 
interese în cuantum unei redevenţe anuale.

C AP i ŢOLUL XVIII: Litigii
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Ari'. 25
-litig iile  dc orice fel ce decurg din e x ec marea- contractul ui de 
supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

delegare gestiunii se

CAPITOLUL XVIII: Alte cauze

Art. 26
(1) Se interzice Delegatului subconcesionarea serviciului.
(2) Se interzice Delegatului cesionarea contractului de deleagre, 
Consiliului Local al Muncipiului Făgăraş.

iară rordul

Art, 27
(1) Clauzele suspensive de intrare în vigoare a contractului, sunt urm ătoarele: 

-obţinerea de către delegat a licenţei de operare a serviciului de transport distribuţie 
si furnizare agent tcnxrc, în condiţiile legii;
-aprobarea de către Consiliului Local al Muncipiului Făgăraş a preţu1 ui/tarifelor 
locale prezentate de către delegat şi avizarea de către autoritatea de reglementare 
competenta; în cazul în cam autoritatea competenta de reglementare nr anzeaza 
preţul/ tarifele locale , părţile vor renegocia preţul/ tarifele, condiţia suspensiva fiind 
îndeplinita la data avizare' de către autoritatea de reglementare competenta; 
-constituirea garanţiei prevăzute la art.8.
(2) Conditiiîe suspensive vo~ v. Îndeplinite cit mai curind , dar nu mai tirziu de 90 de 
zi!e de la data semnării contractului.

A r t
Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act 
adiţional încheiat între părţile contractante cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod 
expres de lege.
Acest contract împreună cu Anexele 2A, 2B şi 2C, care sunt pane integrantă a 
acestuia, reprezintă acordul pârtilor.
Prezentul contract de delegare a gestiunii va intra în vigoare la data îndeplinirii 
condiţiilor suspensive prevăzute de Articolul 27 conform proceduri; indicate în acest 
articol ( la date semnării prezentului contract) şi a fost încheiat în 3 (trei) exemplare 
originale, din care 2 (două) pentru Delegatar si 1 (unu) pentru Delegat

DELEGATAR 
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ*

o -

L
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INVENTARUL BUNURILOR DE RET A N E X A  NR. 2A
la H.C.L. 52/2011

Wf. CVf. | C odul Jc
1 clasificare  
l *

D enum it a a bunu lu i Elemente de identificare A nul 
darii in 

lolosintn

Valoare do 
inventar (I.FI)

S ii u .'.tiu ju rid ic i 
> ickta la

1 , |l 6.5
|

Centrala Termica Tudor Vladimirescu - 
clădire

Sc = 525 mp 
par.orcu structura

Clădire
de rezistenta din cadre din beton armr-.t si zidari' de

1993 311.196 Proprietăţi - 
Municipiul

Teren aferent suprafaţa totala teren 5 = 820,45 mp împrejmuit Fag 3 ras
7 \

' \ . . I-
[2.16 5 Instalaţie Tehnologica CT1 -Tudor 

Vladimirescu
inst ilatio terrmmecanica d capacitate ins* ifata 10.2MW: 3 cazane 
combustibil gaz melon, po.npe, jchimbstoar.. de căldura, sistem de 
expansie, con lotizare sursa, static de tratare; tubulatura.

1999 1.102,297 Proprietate
Municipiul
Fogaras

i 3 ‘
3.8 Instalaţie Automatizare CT1-Tudor 

Vladimirescu
Jr.tem de automatizare, tek gestiune, sistem transmisie radio; 1999 196.538 Proprietate

Municipiul
Fagaras

A 1.9.2 Reţele Termice CT1-Tudor Vladimirescu ret*'.’! termica tur-retur incai/.ire 2f.re 13f)S,6rn; din caro: 1999 1.053.994 Proprietate
DN200 218,33 m Municipiul

- DN1J>0 386,32 ni Fa earns
DN125 340,13 m
QN100 187,7 m
DN80 241,42 m
DN65 255,71 m
DN50 230,71 m

1 . i DN40 121,76 m
1 ■ | reţea apa caid - menajera 2160 m; din care.

i . DNiOO 198,34 m
. DN66 473,00 m

DN£0 163,53 m
i *' □1450 370,17 m

* DM40 235,85 ni
DN32 533,36 m

1 DN25 128,12 m
____ ■■■-.... -----------  -.... ...... ,... r r

DN20 7,43 rn



2.17.4a Instalaţie Acumulare CT1-Tudor 
V!adimire;;cu

jvjS'- tie acumulure ipa c-, menajeri cu fundaţie din b: ten, vane, 
jservomc to.sre, pompe

3 1.6.5 lCentrala Termica 13 Decembrie -c i-.dire Sc -  512 n.p
Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si 
zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi cin beton armat;

1999

Teren aferent suprafaţa totala teren S =794,8 mp im preimuit cu qard I

7 2.16.5
:

Instalaţie Tehnologica CT2 -13 
Decembrie

instalaţie termomecanica i i . capacitate instalata 13,6MW: 4 ca’ ane 
combustibil gaz metan, por.,pa, schimbătoare de căldură, sistem do 
expansie, contoriza ĉ surra, staţie do tratare; tubulatura.

1999 1i

3 ' 3.8 Instalaţie Automatizare CT2 13 
Decembrie

sistem dc; automatizare, telegestiunc, sistem transmisie radio; 1999

g 1.9.2. Reţele Termice CT2 -13 Decembrie reţea tei mica tur-retur încălzire 2fin x 3052,5 m; 1999} • DM250 325,93 m
I DN200 385,33 m

DM150 208,3 m
DN125 260,67 m
DN100 445,7 m
DN80 221,07 m
DM65 524,2 m
DM50 302,14 m
DM40 289,18 m
rotea apa calda menajera 2039,7 m din
DM125 325,93 m
DM100 329,85 m
DM65 535,21 m
DN80 267,52 m
DM50 221,16 m

' j DN40 330,77 m
. DM32 518,84 m

! DM25 410,43 m
10 2.17.4a Instalaţie Acumulare C T 2 -13 Decembrie vase d 

vane, s
acumular î apa cr Ida menajera cu fundaţie din beton, 

'rvomoto rro, pompe
2007

11 ' 1.6.5 Centrala Termica Vacile Aîecsanciri - 
clădire

Sc 426 mp
Clădire parter cu structura de rezistenta din zidărie portanta 
din cărămidă si sâmburi din beton armat; planseu din beton

2000

Teren aferent suo.afa o totaia \./en C : 611,5 mm imp.ejmuit cu gard din

2000 104.547

r
325.220

1.415.745

215.437,199

43.174

184.966/95

Proprietate
Mlun.cniu!

_ 3ar£ s 
Pr< p : 1 } 
Municipiul 
Fatkiras

P.tv prick lc 
, \  .;:chir:
P. M -f

Propriei lie
ivlunicipiui
Fagaras

Proprietate
Municipiul
f  ag are

Propi i jto'c 
Municipiul 
Fagaras 

Propri 2iai.o 
Ml ticipiul 
F.‘ <•' rr ■



' A

12

!

2.16.5 Instalaţie Tehnologica CT3 -Vasile 
Alecs andri

. Uai.T- srmom cu w.ip letale instalata 10.2MW: 3 cazrnio 
con !*'•’•• :bil >... rneten, potnpo, schimb- losre de căldură, sistem de 
expac*-;! \ contorizare sursa, statie d- tratare; tubulatura.

2000 1Jl 33.1593,3881 Mroprietat 
1 N M u n ic ip iu !

xa  ; L 'o /  F a a a ra s
: 13 3.3 Instalaţie Automatizare CT3 -Vasilo 

Alecsandri
Si' P  rn da automatizare, telege.-.-tiune, sistem  transmişi'--' radio, 2000 20 O.Vor, 04 7 7 *" Proprietate 

Municipiul 
Faşnras

14

•

i
j

1 9.2 Reţele Termice CT3- Vasiie Aiecsanclri reţea termica tur-rctur incalzire 2firex 1595,6 m; din care; 2000 1.201 214,620

i

Proprietate
Municipiul
Pag a ras

DN200 437,81 m
DN150 399,04 m
DN12.5 143,53 m
DN100 99,81 m
DNSO 145,01 m

fON65 201,52 rn
DN 50 177,85 ni
re ‘ :*a apa calda rr.cr.ajera 1568 m; in care:
DN 100 144.79 m
DN65 297,98 m
DM80 308,01 m
DM50 228,94 m
DM40 221,36 m
DN32 281,06 m
DM25 85,37 rn

15 2.17.4a

i

Instalaţie Acumulare CT3 -Vas.le 
Aîecsandri

va. • de acumulare npn calda mc nsj-ra cu fundaţie din beton, vane, 
seivcrnotoare, pompe

2007 45.108 Proprietăţi • 
Municipiul 
Fagaras

18

i
j

1.6 5 Centrala Termica Zon3 Gării - clădire S c 230 mp
Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie 
portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; planseu din

1999 296.324,373 Proprietate
Municipiul
Fagaras

Teren aferent suprafaţa toîaia .eren S = 803,7 mp
! 17 2.16.5 Instalaţie Tehnologica CT4-Zona Gării instalaţie termomecr.nioa de caps cits’ • instal * 1 10.2MI7: 3 cazane 

crrnt lotib" gaz mc; m, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizam surse, slatie de tratare; tubulatura.

1959 999.559,595 Proprietate
Municipiul
Fagaras

18 3.8 Instalaţie Automatizare CT4 -Zona Gării oir.tem de cu tom «tiz :re, lalogestiune, sistem transmisie radio; 1999 196.388,935 Proprietate
MuniolDiu!*
Fagaras

19 1.9.2 Reţele Termice CT4 -Zona Gării rea.a termica tur-retur incalzire 2 firex 2962,8 m, din caro; 1999 1.289.515,309 Pcoprietal * 
Municipiu i 
Fag; r .:>

DM250 251,02 jrn
UN20Q 440,41 m
DM150 273,34 Im
DN125 312,42 ŢirT



;

1
t

ON 100 (402,47 fm

’
.

;■ ‘ I. 

:
•

DN 80 256,17 jm
DM65
DN50

464,19 jm 
*416,89 Jm

DN40 82,3 jm
DN32 83,76 |m
reţea r pa calda itk najera 2821,1 rn din care:
DN150 (184,04 rn
DN 17.5 1153,83 m
DN 100 54,38 m
DNG5 463.86 m
DN80 197,03 m
DN50 450,67 m
DN40 250,21 m
DN32 052,35 m
DN25 214,33 m

20 2.17.4a Instaiatie Acumulare CT4 -Zona Garii v uc do acumulare a;. ca«Ju menajera cu fundaţie din beton, vane, 
server (Otoaro, pomp'’

2.005 113.800,617 Propri t in  tu 
Municipiul 
Fanar;

21
l
I

!
t

1.6.5 Centrala Termica Centru - clădire 
Centru de exploatare sediu Ecoterm

Sc • 896 mp Regim de inaltime P+ 4\/\
Clădim parter cu structura de rezistenta din cadru din baton 
armat si zidărie de inch' lere perimetraia si de

2001 825.651,034 Proprietate
Municipiul
Kagaras

Teren aferent suprafaţa totala ter -n S -1287,1 mp \ /
22 2.16.5 Instalaţie Tehnologica CT5 -Centru insfatisi:̂  t rr.• im -eonii.- d • ‘opacitate instalat.! 10.2fvT.V: 3 cazane 

combustibil gaz nie‘;,n, pom p~. schimbătoare de căldură, sistem de 
e pans' , contori/ a; sursa, '"dalie de tratare; tubulatura.

2001 1.300.205,772 F i opr ictai r* j
Municipiul
Fogaras

| 23 3.8 Instaiatie Automatizare CT5-Centru sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio; 2001 354.040,151 Prop? ictate j 
Municipiul | 
Fagaras !

24

* J

1.9.2

i

Reţele Termice CT5 -Centru rotea termine tur-rctur încălzire 2firex 3426,7 m; din care: 2001 2.006.931,651 Proprietate j 
Municipiul !
K a g a n s  ]

j
!
i

DN200
DM150

335,67 m
394,53 m

DN125 324,71 m
DN100 731,31 m
DN80 420,1 m
DN65 262,12 m
DM50 697,06 ..................................................
DN4Q 163,22 m
DM32 33 m
DN90 GO m _ l



î

ret. • apa calda m -najora tip ISOPEX 3366,7 m; din care: • . . i , \! i /i'. ■ - i " l i .  ,
OR 100 335,67 m

% [ [  ' ■
V, " j

'. / - )
;y/

DN65 547.13 [m
DNcO 394,53 m
DN50 675,26 ni
DM40 415,39 m
DN32 726,12 m
DM26 1272,57 m

25 2 17.4a Instalaţie Acumulare CT5-Centru vase de acumulare apa c< Ida menajera cu fundate din Leton, 
vane, scrvomoto ire, pompe

2007 44.881,440 Proprietate 
Municipiul' K; ,0. ;

. 26 1.6:5 Centrala Termica D-na Stanca - 
clădire

Sc -  238 mp
Clădire parter cu structura ce rezistenta din cadre din beton 
arm :it si zidărie de închidere perimetrala din cărămidă;

2001 160.273,033

î
Proprietate
Municipiul
Fngjiras

Teren aferent suprafaţa totala teren S =784,Gmp; imprejmu't cu gard din
27 2.16.5 Instalaţie Tehnologica CTG- D-na 

Stanca
inşi ii-,tiu t rmomucani -a de capacitate instalata 6.36MW: 2 
cazone, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, 
contorizare sursa, static de tratare; tubulatura.

2001 1.189.498. / 95 Proprietate 
Municipiul 
R  g :mo

28 3.8 instalaţie Automatizare CT6 -D-na Stanca sistem de automatizare, îelegestiune, sistem transmisie radio; 2001 208.174,697 Proprietate 
Municipiul 

_Pagara
20 1.9.2

' I

Relele Termice CT6- D-nn Stanca rele termica tur-retur încălzire 2firex 2042 rr ; din caro: 2001 1.100.201,208 Proprietate 
■..unicii v j !
i-'ngarns

[

DM200 209,58 m
DN150 159,01 m
DN125 412.98 m
DM100 168,09 m
DM80 203,9 rn
DNG5 115 m
DM50 615,92 m
DM40 123,23 ni
DM32 20,3 bi
re! -o apa calda menajera tip ISOPEX 1912,9 m, din care:
DM100 25.77 |m
DM65 466,37 fm
DM80 289,73 jm
DM50 262,32 Im
DM40 161,81 jm
DM32 382.09 im
DM25 304,26 im



30 1.8.5 Centrala Termica Câmpului - clădire Sc- 233 mp
Clădire p ' \.r cu iruciura do rezistenta din cadre din beton
armai ?i zidărie da închidere perimstrala din caramid?;

200 î [ I43.3q6.827 1.. Hropri . i di 
M u t v c h iu l

Fi»rj»ra*
; Teren aferent {suprafaţa totala teren 3 - -722 ?r,;>

31 2.16.5 Instalaţie Tehnologico CT7 -Câmpului instalaţie Ier qnmocanir o c!e capacitate instalata 6.36MW: 2 
cazan *, nompo, schimbătoare d 3 căldură, sistem de expansie, 
contorîzare sursa, stafie de tratare; tubulatura.

2J01 1.101.992,334 Proprietare 
Municipiul 
F.qao >

32 3.8 : Instalaţie Automatizare CT7- Câmpului su tern de automatizare, teiegustiuno, sistem transmisie radio; 2001 203.692,446
•

Proprietate
Municipiul
Fagaras

; ■ 33

j ■ 
•j|

1.9.2 Roteio Termice CT7- Câmpului reţea termica tur-retur încălzire 2firex 2336,6 m; din caro: 2001 1.242,863,324

• j

Proprietate
Municipiul
Fagaras

DN200 521,19 rn
DM150 339,86 rn
DM125 300,77 m
DM100 173,6 m
DN80 315,18 m
DN65 148,89 m
DN50 2.48,9 m
DN40 188,83 m
DM32 36,21 m
DM90 33,18 m
reţea apa calda menajera tip ISOFEX 2155,5 m din care:
DM100 398,08 m
DN65 463,54 rn
DM80 425.17 m
DM50 291,44 rn
DN40 187,64 m
DM32 368,41 rn
DN25 21,24 rn

34 1.6.5 Centrala Termica Sere Combinat - clădire Sc = 2.3C mp
Clădire parter cu structura dc rezistenta din cadre din beton 
armat si zidărie de inchidere perimetrele din cărămidă;

2001 184.993,548 Proprietate j 
Municipiul
Fag a ras

Teren aferent suprafaţa totala teren S =404,6 mp
35 2.16.5 Instalaţie Tehnologica CT8- Sere 

Combinat
in. ta! tie termomec.nnica de opacitate instalata 6.36MW: 2 cazane 
combustibil g u .m  ’ iun, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de 
expnnM *. conlorL.. e surse, st?tie do tratare; tubulatura.

2001 1.203.729,345 Proprietate j 
Municipiul 
Fag, ,ras

36 3.8 Inst jlatie Automatizare CT8 -Sere 
Combinat

sistem cio automatizare, l legcsdune, sistem transmisie radio; 2001 223.974,491 Prop, ietate j 
Municipiul
F a g a ra s

i 37 1.9.2 R eto le  T e rm ic e  C T 8  -S e re  Com binat rob o term ic . tur-rx tur incelziro 2firex °247,3  m; din care: 2001 1.300.822,600 Proprietate f

I



38

UN200 387 m
o m  so 380,8 m
DM125 239,2 m
DM100 232.4 m
UN 80 191,3 m
DM65 291,3 m
DM 50 258,46 m
DN40 219,9 m
DM90 47,2 rn
rotea apa calda menajera tip fSOPEX 2130,6 m , din care:
DM100 387 m
DN35 123,2 m
DM80 9 m
DN60 466,5 m
DN4U 273,8 m
DN32 402,7 m

2 .1 /.4a

39 1.6.5

40 2.16.5

41 3.6

42

438,38 rn
instalaţie Acumulare CT8- Sere Combinat

Centrala Termica Spital - clădire

instalaţie Tehnologica CT9 -Spital

instalaţie Automatizare CT9- Spiţa

1.9 2 Reţele Termice CT9- Spital

DM25
v.-se C) acumulare apa calda menajera cu fundaţie din beton, 
vane, servomotoare, pompe

Sc • 74,35 mp
Clădi, e parter cu structura de rezistt nta din cadre din beton 
armat 1 zidărie da compartimentare din cărămidă; plansou din 
instai .ia termomecanica de capacitate instalata 2,4MW: 2 
cazane combustibil g?z metan, pompe, schimbătoare de 
căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, stado de_____
sistem da automatizare, telagestiune, sistam transmisie radio;

din care;
DN125 171,5 m
DN I00 83,7 m
DNdO 83,7 m
DM65 66,5 m
DN50 65,7 rn
C N 10 80,7 m
DN32 24,5 m
DM90 15 m
reţea apa calda menajera tip ISOPEX 571,3 m ; din care:
DN3e 12.0,5 rn

2005

2004

2004

2004

2004

67.387,858

53.860,661

422.So1.5C9

226.472,754

259.004,930

i* <t/n!o:r ;ui
r soaras

Proprietate 
Municipiul 
Fag eras 

Propriotat 
Municipiul 
Fagaras 

Proprie, ite 
Municipiu! 
Fagaras^ 

Proprietate 
Municipiul

_Fagaras
ProprietrM 
Munici;-ui 
Fr gar?v



II

i

DN50 134,7 ;n V > / /; ‘ • ■ y■ V ’DN40 04,4 m
DN32 38 m
DN25 163.7 m

43 2.17.4a Instalaţie Acumulare Spital vane do acumul ?rc ap 5 c fa mcnujvi'a cu fundaţie din beton, 
vane, servomotoare, pompe

2003 4.573,4 70 Proprietate
Municipiul

lo ts ! valoare de înverîtar-fei- 25.858.277,154 ios



Anexa nr. 2B la HCLnr, 52/2011

P R O C E S V E R B A L DE PREDÂRE-PRELUARE

A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, AFERENTE 
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE pU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRAJ2AT

încheiat azi P&M.J/..+.1..........2011

între
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, cu sediul in MUNICIPIUL FĂGĂfRAŞ, str. REPUBLICII, nr. 3, jud. 
BRAŞOV, reprezentat prin primar CONSTANTIN SORIN MĂNDUC, în calitate de predator 
şi
S .C .ECOTERM  S A . FĂGĂRAŞ cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, str. TEIULUI, nr. 22A, 
jud. BRAŞOV, cod fiscal 1117760, nr. Registru Comerţului J0S/10/1991, reprezentată prin 
dl. GRAMA OVIDIU GHEORGHE -d irector, având domiciliul în Fagaras, str.Unirii, bl 6 sc A  
ap 6 , C.l. seria BV nr. 240968, CNP1641205082410, în calitate de primitor,

am procedai la predarea/primirea bunurilor imobile proprietate publica a municipiului 
FAGARAŞ.

Bunurile imobile se predau libere de sarcini şi în stare de a fi folosite conform contract 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energic termică în sistem centralizat.

Bunurile imobile predate, în valoare totală de 25.653.277,154 lei, sunt identifier’ s î,i 
nr. 2A, ce conţine 8 pagini, de la nr. crt. 1 ia nr.cn.43.

ului de

i e ta

Prezentv1 oroces verbal, întocmit în 4 (patru) exemp'are constituie anexă la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în 
Municipul Făcaraş.

Predare, Preluare,



flltyv  IA*

L ista  re ţe le lo r de  d is tribu ţie  pe fieca re  cen tra la  te rm ica

L ii iscate i re SutagEmiSe su n i lungim i de reţea (pentru conducta de tur) '] . • > ' >
\-enh u Lur s i retur lungimâie se inmuStesc cu 2 
lungimile sunt in metri

f in ca fe rs diametre/tip ţeava 250 200 150, 125 100 80 90 65 50 40 32
.'««BilOBsauasweiM.
TOTAL I

fcoioana 1 conducta otel preizolata 73.47 77.07 110.81 143.16 55.94 113.45 59.51 77.89 .71 T:3jj
J coloana 2 conducta otel preizolata 143.05 33.07 41.85 11.09 14.85 13.4 257.311
Icoloana 3 conducta otel preizolata 7.65 40.8 40.09 64.81 35.59 188.94
âcoloana 4 conducta otel preizolata 145.36 158.55 163.45 4.45 143.63 66.36 126.76 30.47 839.03
[t o t a l
încă lz ire 
ii tur conducta otel preizolata 218.83 386.32 348.13 187.7 241.42 0 255.71 236.71 121.76 0 1?36,5sj

r»T" -^  I /-

pU'Cfdzire diametre/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 90 65 50 40 32 TOTAL ’ S
'■coloana 1 conducta otel preizolata 75.54 198.18 55.34 233.57 165.29 65.06 152.32 174.34 155.49 ______ 1275.131
Icoloana 2 conducta otel preizolata 

conducta otel preizolata
74.68

175.71
55.48

131.67
154.67
88.29

27.1 128.82
151.59

34.34
98.66

241.23
130.65

13.81
113.99

22.52
111.17

752.651;
fcoloana 3 1001.73
[coloana 4 conducta otT preizolata 23.01 23.01
I TOTAL
încălzirep.durVwm • . _ ,«e« i conducta otel preizolata 325.93 385.33 298.3 260.67 445.7 221.07 0 524.2 302.14 289.18 0 3052.52|

CT3
jinca iz ire diametre/tip ţeava 250 200 150 125 1001 80 90 65 50 40 32 T O T A L:
Icoloana 1 conducta otel preizolata 293.91 118 7 29.41 67.97 7.2 523.49
| coloana 2 conducta otel preizolata 95.77 205.16 27.65 33 37.7 57.38 19.24 475.9
jjcoloana 3 conducta otel preizolata 48.13 75.88 108.88 57.81 77.9 76.17 151.41 596.18
ij T O T A L
jjincalzire
jtur conducta otel preizolata 0 437.81 399.04 143.53 90.81 145.01 0 201.52 177.85 0 0 1595.57



L is ta  re ţe le lo r de  d istr ibu ţie  pe f ie ca re  cen tra la  te rm ica

?incni7.!i'e diametre/tip ţeava 250 200 150 125 ~ 100 '"80 '9 0 65 50 40 32 t o t a l  1r
’ coloana 1 conducta otc! preizolata 251.02 127.94 95.85 128.62 205.94 41.77 274.74 138.84 70.19 1334.911
l coloana 2 conducta otel preizolata 312.47 109.91 159.39 65.59 177.99 159.71 156.87 62.3 13.57 1217.81
ţjcoloana 3 conducta otel preizolata 67.58 24.41 130.94 38.41 29.74 120.98 410.06|
jj rO TÂL
^încălzire
I ____ conducta otel preizolata 251.02 440.41 273.34 312.42 402.47 256.17 --------- 0 464.19 416.69 62.3 83.76

“~'"c...... .n. ' • :»• ■ j

CTG
piicaîzU'e diametre/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 90 65 50 40 32 t o t a l ' 1
■xoioana 1 conducta otel preizolata 111 95.22 203.24 159.32 32.88 33 229.24 76.84 94 0.74P

'i$j coloana 2
conducta otel preizolata 

IS O P EX
115 196.84 6 247.57 248.03

60
64.93 297.46 23.97 1199.8»

60|
Icoioana 3 conducta otel preizolata 109.67 102.47 115.47 324.42 139.19 164.19 170.36 62.41 38 1226.181
•TOTT L 
|i încălzire 
|tur

conducta
otel
preizolata 335.67 394.53 324.71 731.31 420.1 0 262.12 697.06 163.22 38

~ |
.3366.72I

IS O P EX 0 ~ 0 0 0 0 60 0 0 0 0 __
3426.72

CT6
V -.4 nea 8 zare diametre/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 90 65 50 40

'HWWUţtn«OK«|K.'5. J. >
32 T O T A L  “1

jjcoloana 1 conducta otd preizolata 209.58 102.05 58.34 152.47 36.36 419.13 48.78 20.6 1047.31
2 coloana 2 conducta otol preizolata 57.76 57.17 45.9 0 73.5 164.98 56.11 455.42
li

| coloana 3
l

conducta otel preizolata 203.29 64.75 57.43 5.14 31.81 24.34 386.76
conducta cu manta Spiko 
(aeriana) 152.52 152.52

| TOTAL
i incalzire
| ; .tur 
L .

conducta otol preizolata 209.58 159.81 260.46 168.99 209.9 0 1T5] 615.92 129.23 20.6 1889.491
. 1

conducta cu manta Spiko 0 0 152.52 0 0 0 0 0 0 0 152.5.?j
2042.01



L is ta  re te le io r de  d istribu ţie  po fie ca re  cen tra la  te rm ica

îii.oo irira diametro/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 SO 65 50 40 32 25 TOTAL •
fee Ioana 1 conducta otel preizolata 340.63 171.6 169.38 86.42 119.88 47.04 101.65 163.69 36.21 33.18 1269.68-:
v coloana 2 conducta otel preizoiata 180.56 228.26 131.39 87.18 195.3 101.85 147.25 25.14 1096.93?
TOT/ L 

ii încălzire
Stur conducta otel preizolata 521.19 399.86 300.77 173.6 315.18 0 148.89 248.9 188.83 36.21

M M
33.18

I
2366.611

CT8
diarnetre/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 90 65 "50 40 32 2.5 TOTAL l

îcoioana 1 conducta otel preizolata 315.5 88 82.4 61.4 201.9 46.96 22.8 47.2 866.16^
f coloana 2 conducta otel preizolata 56 84 83 102.4 63.2 36.9 197.1 627.6?
jcoioana 3 conducta otel preizolata 387 i i 67.2 67 27.5 21.2 174.6 753.5 4
(TOTALa
jjincaizirc
|tur conducta otel preizolata 387 380.5 239.2 232.4 191.3 0 291.3 258.46 219.9 0

;
47.2 2247.261

'încălzire diametre/tip ţeava 250 200 150 125 100 80 90 65 50 40 ■ 33 25 TOTAL l
coloana 1 conducta otel preizolata 171.5 83.7 83.7 6G.5 65.7 60.7 24.5 15 571.3|
T O FAL 
incalzirc
tur . L conducta otel preizolata 0 0 171.5 83.7 83.7 0 66.5 65.7 60.7 24 5 15 STI.al



L is ta  re ţe le lo r cie d is tribu ite  pe fie ca re  cen tra la  te rm ica

La r.pa calda conducta este pe un s ingu r fsr, fara recirculare 
lungimile suni in metri
La apa c.aida dimensiunile trecute pe planuri sunt diametre nominale ale ţevii si sunt preluate mai jos in tabel. 
Corespondenta acestora cu dimensiunile ţevii Isopex este următoarea: _____________________________

DN 25 32 40 P 501 65 80' 1001 125 150 200 250
tip ISO PEX1 S32 S40 S50 j S63 H75 H90 H110 - - - -

Da (diam. peste izolaţie) 75 90 i i  oi 125| 140 160 180 - - - -



Lista reţelelor dc distribuţie pe fiecare centrala ter.nica

/  /

(. /

”P.C>vi diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 j 32 25 20 TOTAL |
^coloana 1 ţeava zincata subteran 73.47 96.13 77.07 157.84 121.53! 81.63 84.25 7.43 699.35?
’coloana 2 ţeava zincata subteran 102.22 143.05 ! 174.76 13.4 433.4 3j
■j coloana 3 te~-vn zincata subteran 51.38 37.16 64.811 35.59 188.94
? color na 4 ţeava zincata subteran 124.87 223.86 85.51 32.12 99.52 241.68 30.47 839.03
g TOTAL ţeava zincata 0 0 198.34 473.59 163.58 370.17 285.86! 533.66 128.12 7.43 2160.751
CT2

(ACM diametre/tip ţeava 150 125]

loo

65 80 50 40 32 25 20 TOTAL |
jcoloana 1 ţeava zincata subteran 75.54 198.18 286.29 65.21 102.7 122.3 207.84 217.07 1275.13]
Icoioana 2 ţeava zincata subteran 74.08 124.28 114.02 19.5 150.06 149.56 30.44 662.54

coloana 3 ţeava zincata subteran 175.71 131.67 124.64 88.29 98.96 35.4 161.44 162.92 979.03
1 coloana 4 toava zincata subteran 23.01 23.01?
] 5O V A L ţeava zincata 0 325.93 329.85 535.21 267.52 221.16 330.77 518.84 410.43 0 2939.71|
CT3

Jacw i diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 T O T A L  |
’ coloana 1 ţeava zincata subteran 142.79 81.93 76.19 87.18 29.41 71.23 7.2 495.93j
Icoioana 2 ţeava zincata subteran 77.24 139.74 83.95 98.35 67.54 9.08 475.9?
1 coloana 3 ţeava zincata subteran 2 138.81 92.08 57.81 93.6 142.29 69.59 596.18s
î T O T A L ţeava zincata subteran 0 0 144.79 297.98 308.01 228.94 221.36 281.06 85.87 0 1568.01?
C T4

Ia c n diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 TOTAL j
'̂cnlonna 1 ţeava zincata subteran 184.04 153.83 41.09 254.27 87.2 110.38 111.76 314.55 27.79 1284.91

fjcoloana 2 ţeava zincata subteran 13.29 142.01 109.83 144.25 92.05 430.76 106.95 ,1039.141
|i coloana 3' ţeava zinc a < subteran 67.58 195.94 46.4 107.04 80.09 . 497.051
î T O T A L ţeava zincata subteran 184.04 153.83 54.38 463.86 197.03 450.57 250.21 852.35 214.83 n 2821.1?



L is ta  re ţe le lo r de  d istribuţie  pe f ie ca re  cen tra la  te rm ica i
->•!- ■■

CT5
JÂCWi ~ diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 TOTAL I
^coloana 1 1SOPEX I subteran 111 218.76 95.22 150.18 52.38 277.37 35.83 940.741
^coloana 2 ÎSOPEX subteran 115 217.66 196.84 173.32 162.7 236.78 97.5 1199.85

ISOPEX | subteran 109.67 110.76 102.47 351.76 200.31 211.97 88.44 1175.38?
J coloana 3 ţeava zincata subteran 50.8 "50.8!
f  TOTAL ISOPEX i 0 o 335.67 5-17.181 394.53 675.26 415.39 726.12 221.77 6 3315.921
Tapa calda tea 'a zincata 50.8 50.81

3366.72
CT6

IşA C lT ’’ diametre/tip ţeava 150 125 100 65 “ 80 50 40 32 25 20 TOTAL *
^coloana 1 ISOPEX subteran 25.77 30.6 255.26 171.67 63.89 159.7 211.26 918.151
icoiouna 2 ISOPEX subteran 80.46 34.47 45.2 35.35 190.58 68.66 455.42!

 ̂ colo ma 3
ISOPEX subteran 203.29 64.75 62.57 31.81 24.34 386.76|
conducta cu manta Spiko aeriana 152.52 152.52?

l TOTAL 
■ apa calda

ISOPEX 0 0 25.77 314.35 289.73 282.32 161.81 382.09 304.26 0 1760.33s
conducta cu manta Spiko 152.52 152.52ij

CT7
JÂCM * .] diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 TOTAL |
1 coloana 1 ! ISOPEX subteran 227.41 332.15 187.02 121.83 21.57 168.61 1058.591
1 coloana 0 ISOPEX subteran 170.67 131.39 238.15 169.61 166.07 199.8 21.24 1096.93
p, fO TAL ISOPEX 0 0 398.08 463.54 425.17 291.44 187.64 368.41 21.24 0 2155.52



L is ta  re te le io r de  d istr ibu ţie  pe f ie ca re  cen tra la  te rm ica

CT8
Ja g m -------- diametre/îip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 TOTAL ]
5 coloana 1 ISOPEX subteran 315.5 186.7 108.2 139.06 749.461
F coloana 2 ISOPEX subteran 56 84 38.4 119.9 329.3 627.6|
» coloana 3 ISOPEX subteran 387 67.2 ~gl 67 48.7 174.6 753.5
f TOTAL ISOPEX 0 0 387 123.2 S 466.5 273.8 402.7 468.36 0 2130.56

CT9
diametre/tip ţeava 150 125 100 65 80 50 40 32 25 20 TOTAL, j

pcoio.^na 1 ISOPEX (subteran 120.5 134.7 94.4 58 163.7 571.3
 ̂ TOTAL 0_ ISOPEX 1 0 0 0 120.5 0 134.7 94.4 58 163.7 0 571.3)

Interconectări
ACM conducta ISOPEX Dn 100- 1 fir

O nterconoctare CT7-CT3 
In te rc o n e c ta re  CT5-CT6

m
470
506



Grupurile de măsurare a energiei termice si apei calde menajere
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Schlumberge'r- j 
Actaris :

1 Tudor Vladimirescu

Grădiniţă cu 
program 
normal nr.6 
"Voinicelul"

CT1
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.PtlOO
18mc/h I

2
Tudor Vladimirescu 13 / AB CT1

WSC -Dn 50 .CF50- 
251/impJPtlOl

18mc/h I Schlumberger- | 
Actaris jj

3 Tudor Vladimirescu 10/C CT1
MTWH -Dn 40, 
CF50-
101/imp.PT100 1 Omc/h I

Schlumberger-
Actaris î

4 T udor Vladimirescu 5 /ABC CT1
WSC -Dn 65 GF50- 

251/imp,PtlOO 30mc/h I
Schlumberger- 1 

Actaris 1

5 Tudor Vladimirescu 3 / AB CT1
WSC -Dn 65 ,CF50- 

251/imp,Ptl01 3 Omc/h Ti
Schlumberger- | 

. $ 
Actaris

6
T udor Vladimii eseu 13 / C CTi

MTWH -Dn 40, 
CF50-
lOl/imD.PTlOO 1 Omc/h I

Schlumberger- f 
Actaris

Tudor Vladimirescu A Tuni CT1
MTWH -Dn 40. 
CF50-
lOl/imp.PTlOO 1 Omc/h I

Schlumberger- | 
Actaris

8
Tudor Vladimirescu B Turn CTI

MTWH -Dn 40, 
CF50-
lOl/imp.PTlOO 1 Omc/h I

Schlumberger- I 
Actaris

1
9 Tudor Vladimirescu 19 / ABC CTI

MTWH-Dn 40 
WSC -Dn 65 ,CF50- 

251/imp.PtlOl

1 Omc/h 
3 Omc/h

A,I

Schlumberger- ! 
Actaris

10
Tudor Vladimirescu 7 / AB CTI

MTWH-Dn 32 
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/imp.PtlOl

6 mc/h 
18mc/h A.I

Schlumberger-
Actaris

11 Tudor Vladimirescu 20 / ABC CTI
MTWH-Dn 40 

WSC -Dn 50 .CF50- 
251/imp.PtlOl

10 mc/h 
18mc;h

A.I

Schlumberger-
Actaris

12
Tudor Vladimirescu 6 /BC CTI

MTWH-Dn 32 
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/imp,Ptl01

6 mc/h
lSmc'h

A.I

Schlumberger- j 
Actaris

1 13
Tudor Vladimirescu 21/ ABC CTI

MTWH-Dn 40 
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.Ptl01 3 Omc/h A.I

Schlumberger- j 
Actaris

r

i

Tudor Vladimirescu 22 / ABC CTI
MTWH-Dn 40 

WSC -Dn 50 .CF50- 
251 imp.PtlOl ' ’ 3 Omc/h A.I

Schlumberger- t 
Actaris

! 15 Tudor Vladimirescu Q / J i\j i *rxiJ CTI
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/imp.Ptl01 18mc li I
Schlumberger- f 

Actaris \

t 16
Tudor Vladimirescu 9 / AB CTI

WSC -Dn 65 ,CF50- 
251/imp.Ptl 02 30mc h I

.. Schlumberger- 5 
Actaris ^

[

17 Tudor Vladimirescu i 

_ 1

12 / ABC CTI
MTWH-Dn 40.
CF50. i j 
101'imp.PTlQO i lOmcdi j I

■ SclTumberger- j 
Actaris



Grupurile'de măsurare a energiei termice si apei calde menajere

1
i 18

Tudor Vladimirescu 10 / AB CT1
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.Ptl04 18mc/h I
' Schlumberger- j 

Actaris

| 19

13 Decembrie 13A CT2

MTWH-Dn 25 
MTWH -Dn 40 

,CF50- 
101/imp.Ptl01

3.5mc/h 
1 Omc 'h

A.I

Schlumberger-
Actaris

1 20
13 Decembrie 10 /A B CT2

WSC -Dn 50 
,CF50-

251/imp.PtlOl
1 Smerii

I

Schlumberger- I 
Actaris

J

! 21 13 Decembrie 12G CT2
WSC -Dn 50 

,CF50-
251/imp;Ptl01

18mc.rii
I

Schlumberger-
Actaris

| V

13 Decembrie 4 / ABC CT2

MTWH-Dn 40 
MTWH -Dn 40 

,CF50-
101/imuJ?tl01

10 mc/h 
10 mc/h

A.I

Schlumberger-
Actaris

j
13 Decembrie 7 CT2

MTWH -Dn 40, 
CF50-
101/imp,PT100 1 Omc-li I

Schlumberger- ] 
Actaris

t*

1 24

13 Decembrie 3 CT2

MTWH-Dn 25 
MTWH -Dn 40 

,CF50- 
101/imp,Ptl01

3.5mc'h 
1 Omc/h

AŢ

Sclilumberger-
Actaris

I
» 25 13 Decembrie 5 CT2

CT2

CT2

CT2

CT2

CT2 

CT2 

C I 2

MTWH-Dn 25 
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl00

3,5mc,h 
18 mc/h AJ

Schlumberger- j 
Actaris 1

i13
13 Decembrie 6

MTWH-Dn 25 
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl00

3,5 mc/h 
ÎS merii A.I

Schlumberger- p 
Actaris

l 26
: 27 13 Decembrie 4A

MTWH-Dn 25 
MTWH-Dn40.CF50- 

10/imp,Ptl00

- 3.5mc/h 
1 Omc/h

A.I

Sclilumberger-
Actaris

1 28
13 Decembrie 3A

MTWH-Dn 25 
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl00

3.5mc/h 
18 mc/h AJ

Schlumberger-
Actaris

I 29 13 Decembrie 2A
MTWH-Dn 25 

WSC -Dn 50 ,CF50- 
251/imp.PtlOO

3.5 mc/h 
18 merii AJ

Schlumberger- j 
Actaris

| 30

13 Decembrie 9 / A
MTWH-Dn 32 

MTWH-Dn40.CF50- 
10/imp,Pt!00

6 mc/h 
1 Omc/h

AJ

Schlumberger-
Actaris

«
|

13 Decembrie 9 / B
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40.CF50- 
10 imp.PtlOO

3. Smerii 
lOmcrii

A.I

Schlumberger-
Actaris

!
1
\ 52

13 Decembrie 1 1 / A
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40.CF50- 
10/imp.PtlOO

3,5mc/h 
1 Omc/h

.A.I

Schlumberger-
Actaris

J



Grupurile de măsurare a energiei termice si apei caide menajere

r
33 13- Decembrie 1 1  'B CT2

MTWH-Dn 25 
MTWH-Dn40,CF50- 

10/imp,PtlO0

3.5mc/h 
- ■ 1 0mc/h

A.I

1
S

Schlumberger-
Actaris

1

34

13 Decembrie 11 /C CT2
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40,CF50- 
10/imp,Ptl00

3,5 merii 
1 Omc/h

A.I

Schlumberger- | 
Actaris

35 13 Decembrie 1 0 B / A CT2
MTWH-Dn 32 

MT\VH-Dn40CF50- 
10/imp.Ptl00

6mc/h 
1 Omc/h

A.I

Schlumberger- j 
Actaris

! 36

13 Decembrie 1 0 B/B CT2
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40.CF50- 
lO/imp.PtlOO

3. Smerii 
1 0mc/h

A,I

Scliluniberger-
Actaris

8 "1

i 37

13 Decembrie 10 A / A CT2
MTWH-Dn40

.CF50-10/imp.Ptl00
1 0mc/h

A.I
Schlumberger- s 

Actaris

*
13 Decembrie 1 Q*~a /B CT2

MTWH-Dn 25 
MTWH-Dn40.CF50- 

10/imp.Ptl00

3 .Smerii 
1 Omc/h

AJ

Schlumberger- 1 
Actaris

S 39 
1

13 Decembrie 25 CT2
WSC -Dn 65 ,CF50- 

251/imp.PtlOO 3 Omc/h I
Schlumberger-

Actarisa ■

j  40
1  Decembrie 47/ABC CT2.

M l'^ rn D P IT " 
-CF50-

.... liuzimrs P*mn__ 1 Omc/h I
Sclilumberger- ! 

Actaris

! 41 
L _

1 Decembrie 47B/AB CT2
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.PtlOO 18mc/h j
Schluniberger-

Actaris
r
I 42 Castanului 61/AB CI 2

WSC -Dn 50 ,CF50- 
251/imp.Ptl04 18mc,h I

Schlumberger-
Actaris

i 43 1 Decembrie 8C / AB CT2
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.PtlOO lSmc/h I
Schlumberger- 1 

Actaris

1 4 4 1 Decembrie 13B /AB CT2
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/imp,Ptl00 18mc/h I
Schlumberger- j 

Actaris
r —
V
1 45
1
l

1 Decembrie 13B /CDE CT2
MTWH -Dn 40 

,CF50-
101/imp.Pt 100 1 Omc/h I

Schlumberger- I 
Actaris

1
i

| 46

Colegiul National D-na Stanca - 
sta*. Dr. loan Senchea nr. 104B 

corp C (Sc. Gen. 7)
CT2

WSC -Dn 100 .CF50 
25L/imp,Ptl00

60mc/h I

■ Schlumberger- j 
Actaris

! * ’ 13 Decembrie 1 2 / A CT2
MTWH -Dn 40 

.CF50-
101'imp.Pt! 00 1 Omc ;h I

Schlumberger- 1 
Actaris

!

i 4a
13 Decembrie 21 / AB CT2

WSC -Dn 65 .CF50- 
251/imp.PtlOO. .. ' 30mc'h' I

Schlumberger-
Actaris

! 49 
?

1 Decembrie 7B /A B C CT2
V/SC -Dn 65 .CF50- 

25i imp.Ptl00 3 Omc ii I
Schlumberger-

Actaris

j
t

} 50

GiTciinitii cu program prelungit 
nr.7 'Tin* chio1’ 1  Decembrie CT2

WSC -Dn 50 CF50- 
251 imp.PtlOl

1 Smc/h I

5
\

Schlumberger- j 
Actaris



Grupurile de măsurare a e'.iciyiei termice si apei calde menajere

I Si 13 Decembrie 13BIS 1,2 CI2
MTWH-Dn 25 

WSC -Dn 65 ,CF50-
3,5nrc;h
30mc/h

Schlumberger- { 

Actaris |if 251/imp.PtlOl A,I
I

13 Decembrie 1 6 / A CT2
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40,CF50-
3,5mc/h 
10mc/lr

Schlumberger-
Actaris

| 52 lO/impJPtlOO A i

53 13 Decembrie 1 6 /B CT2
MTWH-Dn 25 

MTWH-Pn40.CFS0-
3.5mc4i 
1 Omcrii

' Sclilumberger- 
Actaris

| 10/imp,Ptl00 A i

I 54
13 Decembrie 13 I A CT2

WSC -Dn 50 
,CF50-251/imp,Ptl00

3.5 mc,
18mc/h A i

Schlumberger- j 
Actaris

55 13 Decembrie 1 3 /B CT2
MTWH-Dn 25 

WSC -Dn 50 .CF50- 
251/imp,Ptl00

3,5mc/h 
18 mc di A,I

Schlumberger- | 
Actaris

13 Decembrie 13 I C CT2
MTWH-Dn 25 

WSC -Dn 50 .CF50-
3,5mc/h 
18mc/h

Schlumberger- 1 
Actaris

* 56 251'imp/PtlOO A,I

57 13 Decembrie 13 / D CT2
MTWH-Dn 25 

WSC -Dn 50 ,CF50-
3,5mc/h 
1 Smc/ii

Schlumbei ger- 
Actaris[ 25L/imp,PtlOO A i

58

13 Decembrie 14 / A CT2
MTWH-Dn 25 

MTWrH-Dn40,CF50- 
10/impJPtlO0

3.5mc/h 
1 Omc/h

A i

i
Schlumberger- | 

Actaris

59 13 Decembrie 14 / B CT2
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40,CF50- 
10/imp,PtlO0

3,5mc/h 
1 Omc/h

A,I

i
Schlumberger- ! 

Actaris
1

60
1 Decembrie IO C /A 3 CT2

WSC -Dn 65 ;CF50_- 
25L/imp.PtlOO

3 Omc/h
I

Schlumberger- | 
Actaris

Grădiniţă cu program prelungit

61
nr.8 "Prichindeii" 13 Decembrie

CT2
MTWH-Dn40,CF50

1 Omc/h Schlumberger-
10/imp.PtlO0

I

Actaris

62
13 Decembrie 2 / ABC CT2

MTWH-Dn40,CF50
10/imp.PtlO0

10 mc''h
I

Schlumberger-
Actaris

63

Liceul,, Ovidiu Densusianu"-Sc 
gen Nr.2 Vasiîe Alecsandri CT3

WSC Dn 65 . CF50- 
25/inip.PtlOO

3 Omc/h

I

Schlumberger- I 
Actaris

> 64
Vasil e Alecsandri 1 / ABCD CT3

WSC -Dn 65 .CF50- 
251/imp,Ptl00

30mc.h
r

Schlumberger- | 
Actaris

| 65 Tabacari 4 / ABC CT3
WSC Dn 65 , CF50- 
25'imp.PtlOO

30mc;h Ti
Schlumberger- , 

Actaris |

u Tat acari
Atelier
ECOTERM

CT3
MTWH -Dn 40 

.CF50-101'imp.Ptl 00
. . 1 Omc/h

I
Schlumberger- | 

' Actaris f

! 67 
|

Vasile Alecsandri 2 / ABC CT3
MTWH-Dn 32 

MTWH-Dn 4C,CF50- 
lOimp.PtlOO

|

6 mc. h 
1 Omc/h

A.I

1
Sciilumberger- | 

Actaris
î
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OO I

T abacari o / AB CT3
WSC Dn 50 , CF50- 
25/impJPtlOO

18rnc/h
I

Schlumberger-
Actaris

I

69 Va. ile Alecsandri 6 /B CT3
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40.CF50- 
10/imp.Ptl00

3,5mc/h 
10nic/h

A.I

Sclilumberger-
Actaris

70

Vasile Alecsandri 6 / A CT3
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40,CF50- 
10/imp,Ptl00

3;5mc,'h 
1 Omc/h

A.I

Schluniberger- 
Actaris •

i
Vasile Alecsandri 10 CT3

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn 50.CF50- 

25/imp.PtlOO

6 mc/h 
1 Smc/h A.I

Schlumberu,er-
Actaris

i

| 72
Vasile Alecsandri 9 CT3

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn 50,CF50- 

25/imp,Ptl00

6 mc/h 
18 mc/h A,I

Schlumberger-
Actaris

ii

I 73 Vasile Alecsandri 3 / ABC CT3
MTWH-Dn 40~ 

WSC-Dn50.CF50- 
25/imp,PtlOO

10 mc/h 
18 mc/h

A,I

Schlumbenger-
Actaris

1
Vasile Alecsandri 4 / ABC CT3

MTWH-Dn 40 
M T WH -Dn40, CF 5 0 ■ 

10/iinp.Ptl00

10 mc/h 
1 Omc/h

A,I

Seliluniberge>
■ Actaris

75 

f ....

Vasile Alecsandri 11 CT3
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn50,CF50- 
25/imp,Ptl00

6 mc 'h 
18 mc/h A.I

Sehlumbcrger-
Actaris

1
i
I 76

Vasile Alecsandri 5 /A B C CT3
MTWH-Dn 40 

WSC-Dn50,CF50- 
25''imp,Ptl00

10 mc/h 
18mc/li

A.I

Schlumberger-
Actaris

j
71 Tabacari 9 A / C CT3

MTWH-Dn40,CF50-
I0/imp,Ptl00 ' 1 Omc/h

I

Schlumberger- . 
Actaris j

78
Negoiu 5 A / AJB CT4

MTWH-Dn 20_ 
WSC -Dn 50,CF50- 

251/imp.PtlOl

2.5 mc/h 
3 Omc/h

A,I

Scliluuberger- I 
Actaris

79 Negoiu 4A / .AB CT4
MTWH-Dn 40 

WSC -Dn 65,CF50- 
251/imp.Ptl02

1 Omc/h 
3 Omc/h

A.I

Schlumberger- | 
Actaris

80
Negoiu 4A / C CT4

MTWH-Dn 40 
WSC-Dn50,CF50- 

25/imp.PtlOO

10 mc/h 
18 mc/h

A.I

Schluniberger-
Actaris

81 Negoiu 1 Bis CT4
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn 50.CF50- 
25''imp.PtlOO

6 merii 
1 Smc/h

A.I

h
Schlumberger-

Actaris

! O
O IO

G..rii PROP Bl 3 RE1 CT4
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn 65,CF50- 
25 imp,Pî 100

......  o mc/h
30m; li

A.I

. Schlumberger- 1 
Actaris

1
| o -V Negoiu 16 CT4

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn50.CF50- 

25/imp.PtlOO

6 mc li 
18 mc/h

i

—
1i Scliluniberser- ]

 ̂ ?Actaris |

Ş4
Negoiu HA CT4

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn50.CF50- 

25. inv'.PtlOO

6 inch 
ÎS mc h

A.I

S ahlumberger- \

Actaris
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85

i

Negoiu 15 , CT4
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn50.CF50- 
25/imp.Ptl00

6 mc, h 
18 mc-'h A.I •

Schlumberger-
Actaris

86
Negoiu 9 / .ABC CT4

MTWH-Dn 20 
•WSC-Dn 65.CF50- 

25/imp.PtlOO

2.5 mc'li 
30mc/h A.I

!
Schlumberger- ; 

Actaris

87 Negoiu 11 / A CT4 MTWH-Dn 25 3,5mc/h 1
Schlumberger- j 

Actaris

88

Negoiu 11 / B CT4
MTWH-Dn 25 

MT\VH-Dn40,CF50- 
10/imp,PtlOO

3,5mc/h 
1 Omc/h

A.I

Schlumberger- 
Actaris .

89 Negoiu 11 /C CT4
MTWH-Dn 25 

MTWH-Dn40.CF50- 
10/imp.Ptl00

3.5nic/h 
1 Omc/h

A.I

Schlumberger- | 
Actaris

i

Î 90
Negoiu 10/.ABC CT4

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn 65,CF50- 

25/imp,PtlOO

6 mc/h 
3 Omc/h A.I

Schlumberger- I 
Actaris

t

! 91 Negoiu 6 /D CT4
MTWH-Dn 25 . 

WSC -Dn 50.CF50- 
251/imp.PtlOl

3,5mc'h. 
3 Omc/h A.I

Schlumberger- j 
Actaris

92

Negoiu

Liceul Teologic 
Ortodox Sf. 
Constantin 
Brancoveanu 
(SC GEN 5)

CT4
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn 100.CF50- 
25/imp.PtlOO

6 mc/h 
60mc/h

A,I

i

Schlumberger-
Actaris

\
J 93 Negoiu 19 CT4

MTWH-Dn 32 
WSC-Dn50.CF50- 

25/imp.Ptl00

6 mc/h 
18mc/h A.I

Schlumberger- 1 
Actaris |

94
Negoiu 20 CT4

MTWH-Dn 32 
W S C-Dn5 0, C F 5 0- 

25/impJPtl00

6 mc/h 
18mc/'h A.I

Schlumberger-
Actaris

1 95
i

Gării A J A CT4
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn50,CF50- 
25/imp,Ptl00

6 mc,'Ti 
18 mc/h A,I

Schlumberger-
Actaris

\ 96
Gării B/B CT4

MTWH-Dn 25 
WSC-Dn50,CF50- 

25/impBtl00

3,5 mc/h 
18mc/h A.I

Schlumberger- | 
Actaris

r
Teiului NT.22A

SEDIU
Ecotenn

CT5
MTWH-Dn 25 

WSC-Dn50,CF50- 
25/inip.PtlOO

3.5 mc/h 
18 mc/h A.I

Schlumberger- j 
Actaris

i 98 Scolii

Colegiul 
National Radu 
NScoala 
General nr. 1

CT5
MTWH-Dn 25 

WSC-Dn50.CF50- 
25/imp.PtlOO

3,5 mc/h 
18mc;h

A.I

5
Schlumberger- j 

Actaris

99V B-dul Unirii
13 CT5

MTVVH-Dn32.CF50-
10/imp.PtlOO 6mc,h

I

•i

' Schlumberger- j 
Actaris

;
i
f 100 Eminescu

A • AB CT5
MT\VH-Dn40.CF50 

10 imp.PrlOO
1 Cmc h

T

Schlumberger- I 
Actaris \
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r  

1101 Eminescu
C AB CT5

MTWH-Dn40,CF50-
i0/imp,Ptl00

lOmc-'h • '
• 1

Sci lunrberger- 1 
Actaris

f 102 Teiului 30/ABCD CT5 I

; 103
01-Dec

56 CT5
MTWH-Dn32,CF50

10/imp.Ptl00
6 nrc/h

I

Schlunrberger-
Actaris

f
j 104 Republicii

Primăria Mun. 
Fagaras

CT5
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl 01
18mc/h I Schlunrberger- 

Actaris .

Ş 105 
\ Republicii Roirrtelecoiu CT5

WSC -Dn 50 ,CF50- 
251/imp,Ptl01

18nrc/h I Schlumberger-
Aetaris

j 106 Stejatului 37 / AB CT5
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl01
18mc/h I Schlumberger-

Actaris

j 107
Câmpului 4/ ABC CT7

WSC -Dn 50 .CF50- 
251/mrp.PtlOl

18mc/h I
Sclrlunrberger-

Actaris

| 108 Câmpului 2/D CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.Ptl 01
18mc. ir I Schlumberger-

Actaris
I 109— Câmpului U.M. 01C41 CT7

j  110 Câmpului A-ANL CT7
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/inrp.PtlOl
18mc/h I Sclrlunrberger- j 

Actaris

111 Câmpului B-ANL CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.PtlOl
18mc/lr I Sclrlunrberger- j 

Actaris

f 112 Câmpului C-ANL CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/inrp,Ptl01
18 nrc/h I Schlumberger-

Actaris

1 113Ş Câmpului D-ANL CT7
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/iirrp.PtlOl
18nrc/h I. Schlumberger-

Actaris

! 114 Câmpului E-A3C CT7
WSC -Dn 50 .CF50- 

25Timp.Ptl01
18mc/h I Schlunrberger-

Actaris
i
s 115
ii

Câmpului J-ANL CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.PtlOl
lSnrc'h I Sclrlumberger-

Actaris

|
116

Câmpului

Grădiniţă cu 
program 
prelungit 
Albinuta

CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp.Ptl02
18nrc/h I Schlunrberger-

Actaris

117 Câmpului 20/ABC CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl03
18 nrc/h I Schlumberger-

Actaris

i ns Câmpului 12/CD CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/inrp,Ptl04 18 nrc/h I Schlumberger-
Actaris

119 Câmpului 11 /B CT7
WSC -Dn 50 .CF50- 

251/imp.Ptl 05
18mc/'h I Schlunrberger- 1 

Actaris

120 Câmpului 11 D CT7
WSC -Dn 50 ,CF50- 

2 51/imp ,P 1106
18 nrc/h I Sclrlunrberger- | 

Actaris

! 121
1

Combin Jiului
Colegiul tehnic 
Aurel Vijoli 
(colegiu)

CT8
MTWH-Dn 40 

WSC-Dn50.CF50- 
25/inro.PtlOO

10 nrc/h 
lSnrc'h

A.r

Schlunrberger- j 
Actaris

I
>

I

\ 122

Combinatului
Colegiul teluric 
Aurel Vijoli 
(Şcoala noua)

CIS
WSC -Dn 50 .CF50- 

2 5 Limp -P1106
lCmc h i Schlunrberger- j 

Actaris |

| 123 
î

Combinatului
Cole .iul teluric 
Aurel Vijoli 
(scoală veche)

CT3
WSC -Dn 50 .CF50- 

251 imp,Ptl06
i Snr; T i Schlunrberger- j

cYCtanS |
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124

Combinatului
Colegiul tehnic 
Aurel Vijoli 
(Sala sport)

CT8
WSC -Dn 50 .CF50- 

2 51/imp ,P 1106
18mc/h I

Schlumberger- j 
Actaris

I

125 Combinatului
Centrul Şcolar 
pentru educaţie 
incluziva

CT8
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl06
1 Smc.'h 1 Schlumberger- | 

Actaris

126

Combinatului
Colegiul teluric 
Aurel Vijoli 
(Ateliere))

CT8
WSC -Dn 50 ,CF50- 

251/imp,Ptl0o
18mc/h I

.

Schlumberger- f 
Actaris

.....................  I

127

is rfs ssa a

Combinatului

_ _ «sscurtsat'sîcjjcasrj ~jz  • ssccsccîc „ -. — js

Şcoala 
Ajutătoare 
„Floare de 
Colt" _

CT8
MTWH-Dn 32 

WSC-Dn80,CF50- 
25/imp,Ptl00

6 mc/h 
50mc/h

_Aj _

Schlumberger- ! 
Actaris

ia s r  . jtim r^V frr rt.-nrcrr>. wr-ig-v r+.~



Anexa nr.2 la HCL nr.../

L IS T A  IN V E N T A R IE R E  E L E M E N T E  C E  C O M P U N  S A C E T  F A C A R A S

ce se preiau gratuit, exploatabile şi libere de orice sarcini de la SC ECOTERM SA în faliment

Nr.
crt

Cod
clasificare Denumirea bunului Elemente identificare An dare in 

folosinţa

Valoare
inventar

2018

Situaţie
juridica

nr.
înregistrare
contabilitate

0 î 2 3 4 5 6 7

1 1.6.5

Centrala Termica 1 Tudor 
Vladimirescu - clădire

Cv. T.Vladimirescu, Sc = 525 mp 
Clădire parter cu structura de rezistenta 
din cadre din beton armat si zidărie de 
compartimentare din cărămidă; planseu 
din elemente prefabricate din beton 
armat. CF 102772 Fagaras nr.top 
3209/6/1/6 (C F  vechi 7036)

1999 1.459.128,14
Proprietate
Municipiul

Fagaras

674 
, 1318

; , ; î

• 1 ’’ ' ţTeren aferent CTI Tudor 
Vladimirescu

Teren suprafaţa totala teren S =820,45 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102772 Fagaras nr.top 
3209/6/1/6 (construcţie 525 mp )

2 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CTI 
Tudor Vladimirescu

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 10,2MW: 3 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

1999 5.030.266,57
Proprietaţe
Municipiul

Fagaras
1319

oo 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CTI Tudor Vladimirescu

sistem de automatizare, telegcstiune, 
sistem transmisie radio; 1999 863.273,74

Proprietate
Municipiul

Fagaras
1320



0 î 2 3 4 5 6 7

4 1.9.2.2 Reţele Termice CT1 Tudor 
Vladimirescu

re ţe a  t e r m i c a  tu r - r e tu r  în c ă lz i r e  2 f i r e  x 
1 9 9 6 ,6  m  d in  c a re :
DN 200 = 218,83 m,
DN 150 = 386,32 m,
DN 125 = 348,3 3 m,
DN 100 = 187,7 m,
DN 80 = 241,42 m,
DN 65 = 255,71 m,
DN 50 = 236,71 m,
DN 40 = 121,76 m
reţea apa calda menajeră 2160 m, din
care:DN 100= 198,34 m,
DN 80= 163,58 m,
DN 65 = 473,59 m,
DN 50 = 370,17 m 
DN 40 = 285,86 m 
DN 32 = 533,66 m 
DN 25 = 128,12 m 
DN 20 = 7,43 m

1999 4.827.271,67

1 . î .

Proprietate
Municipiul

Fagaras
1321

, 1 î

5 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare 
CT1 Tudor Vladimirescu

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2005 233.094,70
Proprietate
Municipiul

Fagaras
1322

6 1.6.5

Centrala Termica 2 
13 Decembrie - clădire

Cv. 13 Decembrie, Sc = 512 mp 
Clădire parter cu structura mixta din 
cadre din beton armat si zidărie 
portanta din cărămidă cu sâmburi din 
beton armat; planseu din elemente 
prefabricate din beton armat CF 
102779 Făgăraş nr cad 640 (CF vechi 
11695)

1999 1.522.335,95
Proprietate
Municipiul

Fagaras

! ; ' 

ii {

■ 672 
1323 :

. * i
Teren aferent CT2 

13 Decembrie

Teren suprafaţa totala teren S =794,8 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma Fagaras din CF 102779 nr cad 
640 cu suprafaţa totala 42836 mp

Pag.2 i
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7 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT2 
13 Decembrie

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 13,6MW: 4 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansic, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

1999 6.460.667,81
Proprietate
Municipiul

Fagaras
1324

8 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT2 13 Decembrie

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 1999 951.126,00

Proprietate
Municipiul

Fagaras
1325

9 1.9.2.2 Reţele Termice CT2 13 
Decembrie

reţea termica tur-retur încălzire 2fire x 
3052,5m; din care:
DN 250 =  325,93 m,
DN 200 = 385,33 m,
DN 150 =  298,3 m,
DN 125 = 260,67 m,
DN 100 = 445,7 m,
DN 80 = 221,07 m,
DN 65 =  524,2 m,
DN 50 = 302,14 m 
DN 40 = 289,18 m
Reţea apa calda menajera 2939,70 m , 
din care:
DN 125 = 325,93 m,
DN 100 = 329,85 m,
DN 80 =  267,52 m,
DN 65 = 535,21 m,
DN 50 =  221,16 m 
DN 40 =  330,77 m 
DN 32 = 518,84 m 
DN 25 =  410,43 m

1999 6.638.505,10

i r

Proprietate
Municipiul

Fagaras

»
J

1326 !
' ; •' *

i • i

10 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare CT2 
13 Decembrie

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2007 58.266,24
Proprietate
Municipiul

Fagaras
1327

Pag-3
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li 1.6.5

Centrala Termica 3 Vasile 
Alecsandri - clădire

Cv. V. Alecsandri, Sc =  426 mp 
Clădire parter cu structura de rezistenta 
din zidărie portanta din cărămidă si 
sâmburi din beton armat; planseu din 
beton armat monolit (placi si grinzi) 
CF 102775 Fagaras (CF vechi 5959)

2000 631.593,73
Proprietate 
Municipiul 

Fagaras' ■■
<i.

671
1328

i

Teren aferent CT 3
Teren suprafaţa totala teren S =611,5 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma c.p. din CF 102775 Fagaras

12 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT3 
Vasile Alecsandri

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 10,2MW: 3 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, static de 
tratare; tubulatura.

2000 3.690.029,78
Proprietate
Municipiul

Fagaras
1329

13 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT3 Vasile Alecsandri

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2000 683.221,08

Proprietate
Municipiul

Fagaras
1330

14 1.9.2.2 Reţele termice 
CT3 Vasile Alecsandri

reţea termica tur-retur incalzire 2 fire x 
1595,6 m, din care:
DN 200 = 437,81 m,
DN 150 = 399,04 m,
DN 125 = 143,53 m,
DN 100 = 90,81 m,
DN 80= 145,01m,
DN 65 =  201,52 m, DN 50 =  177,85 m,
reţea apa calda menajeră 1568 m din
care: DN 100 =  144,79 m
DN 65 = 297,98 m
DN 80 =  308,01 m
DN 50 = 228,94 m
DN 40 = 221,36 m
DN 32 =  281,06 m, DN 25 = 85,87 m

2000 3.909.802,87
Proprietate
Municipiul

Fagaras

li

' f

1331 [ :

Pag.4
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15 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare CT3 
Vasile Alecsandri

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2007 60.876,30
Proprietate
Municipiul

Fagaras
1332

!

16 1.6.5

Centrala Termica 4 zona 
Gării -  clădire

C.v. Zona Gării, Sc = 330 mp Clădire 
parter cu structura mixta din cadre din 
beton armat si zidărie portanta din 
cărămidă cu sâmburi din beton armat; 
planseu din elemente prefabricate. CF 
102769 Fagaras nr.top 2834/2/1/1 (CF 
vechi 7037)

1999 1.390.325,16
Proprietate
Municipiul
Fagaras

675
1333

Teren sistem CT4 
Zona Gării

Teren suprafaţa totala teren S =803,7 
mp 'împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102769 Fagaras nr.top 
2834/2/1/1

17 2.1.16.5 Instalaţie tehnologica CT4 
Zona Gării

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 10,2MW: 3 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

1999 4.561.430,58
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1334
I , |

18 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT4 Zona Gării

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 1999 867.030,48

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1335 '
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19 1.9.2.2 Reţele Termice CT4 Zona 
Gării

reţea termica tur-retur incalzire 2fire x 
2962,8 m din care:
DN 250 -  251,02 m,
DN 200 = 440,41 m,
DN 150 = 273,34 m,
DN 125 = 312,42 m,
DN 100 = 402,47 m,
DN 80 = 256,17 m,
DN 65 = 464,19 m,
DN 50 = 416,69 m,
DN 40 = 62,3 m 
DN 32 = 83,76 m
reţea apa calda menajeră 2821,10 m, 
din care;
DN 150= 184,04 m,
DN 125 = 153,83 m,
DN 100 = 54,38 m,
DN 80 = 197,03 m,
DN 65 = 463,86 m,
DN 50 = 450,57 m,
DN 40 = 250,21 m 
DN 32 = 852,35 m 
DN 25 = 214,83 m

1999 5.905.954,62
Proprietate
Municipiul
Fagaras

i

1336

i
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20 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare CT4 
Zona Gării

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2005 171.639,19
Proprietate
Municipiul
Fagaras

: .1337
■. ]
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21 1.6.5

Centrala Termica 5 Centru 
— clădire plus sediu

Cv. Teiului, Centrala Sc = 324 mp 
R eg im  de inaltime P. C lă d ire  parter cu 
structura de rezistenta din cadre din 
beton armat si zidărie de inchidere 
perimetrala. Construcţie sediu Ecoterm, 
regim de inaltime P+l , CF 102770 
Făgăraş, (CF vechi 6554)

2001 1.299.103,29
Proprietate
Municipiul
Fagaras ‘ '

'Ui

|
; : î |

685 ! 
1338 |< ri *

Teren aferent 
CT 5 Centru

Teren suprafaţa totala teren S =1435 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102770 Fagaras nr.top 
1522/3 cu construcţii CT si sediu

22 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT5 
Centru

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 10,2MW: 3 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansic, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

2001 4.497.277,22
Proprietate
Municipiul
Fagaras

:
i

1339

23 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT5 Centru

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2001 884.463,71

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1340
1

24 1.9.2.2 Reţele Termice CT5 
Centru

reţea termica tur-retur încălzire 2fire x 
3426,7 m din care:
DN 200 = 335,67 m,
DN 150 = 394,53 m,
DN 125 = 324,71 m,
DN 100 = 731,31 m,
DN 80 = 420,1 m,
DN 65 = 262,12 m,
DN 50 = 697,06 m,
DN 40=  163,22 m,
DN 32 = 38,00 m 
reţea de apa calda menajera tip 
ÎSOPEX 3366,70 din care 
DN 100 = 335,67 m,

2001 5.013.720,10
Proprietate
Municipiul
Fagaras

i
: I ?

* ’ 1 

1341 1 |
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DM 80 = 394,53 m, 
DM 65 = 547,18 m, 
DN 50 = 675,26 m, 
DM 40 = 415,39 m, 
DM 32 = 726,12 m 
DM 25 = 272,57 m

1 { 
i

25 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare CT5 
Centru

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2007 60.570,63
Proprietate
Municipiul
Fagaras

. 1342

26 1.6.5.

Centrala Termica 6 D-na 
Stanca - clădire

Cv. B-dul Unirii-Dna Stanca, Sc = 220 
mp, Clădire parter cu structura de 
rezistenta din cadre din beton armat si 
zidărie de inchidere perimetrala din 
cărămidă; planseu din fasii prefabricate 
curbe tip ECP din beton armat. CF 
102771 Fagaras nr.top 1648/2 ( CF 
vechi 6723)

2001 432.784,23
Proprietate
Municipiul
Fagaras

I

1

690
1343

Teren aferent CT6 D-na 
Stanca

Teren suprafaţa totala teren S =784,6 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102771 Fagaras nr.top 
1648/2

27 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT6 
D-na Stanca

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

2001 2.971.607,94
Proprietate
Municipiul
Fagaras

i
. ' j . 

1344 ; ;
i i ;

i

28 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT6 D-na Stanca

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2001 520.062,40

Proprietate
Municipiul
Fagaras

: 1345 | ‘

29 1.9.2.2 Reţele Termice CT6 D-na 
Stanca

reţea termica tur-retur încălzire 2fire x 
2042 m din care:
DN 200 = 209,58 m,
DN 150= 159,81 m,
DN 125 = 425,98 m,
DN 100= 168,99 m,

2001 2.748.524,23
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1346
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DN 80 = 209,9 m,
DN 65 =115 m,
DN 50 = 615,92 m,
DN 40=  129,23 m,
DN 32 -  20,60 m
reţea apa calda menajera tip ISOPEX 
1912,90 m din care:
DN 100 = 25,77 m,
DN 80 = 289,73 m,
DN 65 = 466,87 m,
DN 50 = 282,32 m,
DN 40 = 161,81 m,
DN 32 = 382,09 m 
DN 25 = 304,26 m

•1

ii

! 'a

! i i ' :

30 1.6.5

Centrala termica 7 
Câmpului - clădire

Cv. Câmpului, Sc = 238 mp Clădire 
parter cu structura de rezistenta din 
cadre din beton armat si zidărie de 
închidere perimetrala din cărămidă; 
planseu din fasii prefabricate curbe tip 
ECPdin beton armat.CF 102773 
Fagaras nr. cad 1008 (CF vechi 6759)

2001 387.928,43
Proprietate
Municipiul
Fagaras

688
1347

i

: •; j

. i
Teren aferent CT7 

Câmpului

Teren suprafaţa totala teren S =722 mp 
împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102773 Fagaras nr. cad 1008

31 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT7 
Câmpului

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

2001 2.752.999,31
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1348 !
i i ; 

l
i i

32 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT7 Câmpului

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2001 508.864,95

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1349 i
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33 î .9.2.2 Reţele Termice CT7 
Câmpului

reţea termica tur-retur incalzire 2fire x 
2366,6 m din care:
DN 200 = 521,19 m,
DN 150 — 399,36 m,
DN 125 = 300,77 m,
DN 100 = 173,6 m,
DN 90 = 33,18 m 
DN 80 = 315,18m,
DN 65 =148,89 m,
DN 50 = 248,9 m,
DN 40= 188,83 m,
DN 32 = 36,21 m
reţea apa calda menajera tip ISOPEX 
2155,5 m din care:
DN 100 = 398,08 m,
DN 80 = 425,17 m,
DN 65 = 463,54 m,
DN 50 = 291,44 m,
DN 40= 187,64 m,
DN 32 = 368,41 m 
DN 25 = 21,24 m

2001 3.104.923,35

•VI

Proprietate
Municipiul
Fagaras

j

i :
i

t j

1350

J

34 1.6.5

Centrala Termica 8 Sere 
Combinat - clădire

Cv. Combinat Chimic-Sere, Sc = 323 
mp, Clădire parter cu structura de 
rezistenta din cadre din beton armat si 
zidărie de inchidere perimetrala din 
cărămidă; planseu din fasii prefabricate 
curbe tip ECP din beton armat.CF 
102774 Fagaras nr.top 2435/5 ( CF 
vechi 6806)

2001 476.992,25
Proprietate
Municipiul
Fagaras

* i .
: | : 

)
689 j 
1351 | ;

i
1

Teren aferent CT8 Sere 
Combinat

Teren suprafaţa totala teren S =404,6 
mp împrejmuit cu gard din panouri de 
sarma CF 102774 Fagaras nr.top 
2435/5

Pag. 10
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35 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT8 
Sere Combinat

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 6,36MW: 2 cazane 
combustibil gaz metan, pompe, 
schimbătoare de căldură, sistem de 
expansie, contorizare sursa, statie de 
tratare; tubulatura.

2001 3.007.159,10
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1352

36 2.1.16.6
Instalaţie Automatizare 

CT8 Sere Combinat
sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2001 559.533,49

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1353

37 1.9.2.2 Reţele Termice CT8 Sere 
Combinat

reţea termica tur-retur încălzire 2fire x 
2247.3 m, din care:
DN 200 = 387 m,
DN 150 = 380,5 m,
DN 125 = 239,2 m,
DN 100 = 232,4 m,
DN 90 = 47,2 m 
DN 80= 191,3 m,
DN 65 =291,3 m,
DN 50 = 258,46 m,
DN 40 = 219,9 m,
reţea apa calda menajera tip ISOPEX 
2130,6 m din care:
DN 100 = 387,00 m,
DN 80 = 9 m,
DN 65 = 123,2 m,
DN 50 = 466,5 m,
DN 40 = 273,8 m,
DN 32 = 402,7 m 
DN 25 = 468,36 m

2001 3.249.717,51

.■!

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1
i

1354
j - » »

' ' t . i

i '

i

*

38 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare CT8 
Sere Combinat

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2005 101.637,45
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1355 ■ ■
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39 1.6.5 Centrala Termica 9 Spital - 
clădire

Sc = 74,35 mp
Clădire parter cu structura de rezistenta 
din cadre din beton armat si zidărie de 
compartimentare din cărămidă; planseu 
din elemente prefabricate din beton 
CF 104991 Fagaras

2004 91.557,69
Proprietate^
Municipiul
Fagaras

1 i
1356

40 2.1.16.5 Instalaţie Tehnologica CT9 
Spital

instalaţie termomecanica de capacitate 
instalata 2,4MW: 2 cazane combustibil 
gaz metan, pompe, schimbătoare de 
căldură, sistem de expansie, contorizare 
sursa, statie de tratare; tubulatura.

2004 718.940,36
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1357 :

41 2.1.16.6 Instalaţie Automatizare 
CT9 Spital

sistem de automatizare, telegestiune, 
sistem transmisie radio; 2004 401.979,51

Proprietate
Municipiul
Fagaras

1358

42 1.9.2.2 Reţele Termice CT9 Spital

reţea termica tur-retur incalzire 2fire x
571.3 m din care:
DN 125 = 171,5 m,
DN 100 = 83,7 m,
DN 90=  15 m 
DN 80 = 83,7m,
DN 65 = 66,5 m,
DN 50 = 65,7 m,
DN 40 = 60,7 m,
DN 32 = 24,5 m,
reţea apa calda menajera tip ISOPEX
571.3 m din care:
DN 65 = 120,5 m,
DN 50= 134,7 m,
DN 40 = 94,4 m,
DN 32 = 58,0 m 
DN 25 = 163,7 m

2004 440.384,22
Proprietate
Municipiul
Fagaras

i

1359 !
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43 2.1.17.4a Instalaţie Acumulare 
Spital

vase de acumulare apa calda menajera 
cu fundaţie din beton, vane, 
servomotoare, pompe

2005 7.494,20
Proprietate
Municipiul
Fagaras

1360

44 1.6.5

Atelier întreţinere si 
intervenţii Ecoterm ( fost 

PT Tabacari)

Cv.Tăbăcari, Clădire P+l atelier 
intretinere CF 102777 Fagaras nr. cad 
765/2 CF vechi 6775 2005 421.088,62

Proprietate
Municipiul
Fagaras

686
1361

Teren Atelier intretinere 
Ecoterm

Teren suprafaţa de 270 mp construcţie 
CF 102777 Fagaras nr.top 765/2

Pag. 13
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Referitor : încetare activitate si denunţare contract furnizare

Subscrisa, TOP EXPERT SPRL, cod de identificare fiscală RO 20844993, 

înregistrată sub nr. RFO II 0170, cu sediul social mun. Braşov, Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 

9. jud. Braşov, prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de lichidator judiciar al 

SC ECOTERM SA, cu sediul social în loc. Făgăraş, Str. Teiu lu i nr. 22 A, cod poştal 

505200, jud. Braşov, identificată prin CUI 1117760 şi înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/19/1991, în faliment conform Sentinţei 

civile nr. 1201 din 07.10.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a Il-a Civilă, de 

Contencios Admimstrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7164/62/2012, având in vedere dispoziţiile 

art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 referitoare la dizolvarea societăţii debitoare si art. 86 

alin. 1 din Legea nr, 85/2006 privind incetarea activitatii si denunţarea contractelor in curs,

Va comunicam ca incepand cu data de 01.03.2020 denunţam contractul

de.... .........................................incheiat intre S.C. ECOTERM S.A. in calitate de furnizor

servicii de termie si.... . . . V T > F r : . i n  calitate de beneficiar.

Menţionam ca aveţi posibilitatea sa va adresaţi reprezentanţilor UAT Fagaras in 

vederea valorificării posibilităţii de cesionare a acestui contract, in funcţie de opţiunea 

concreta a factorilor decidenti din cadrul acestei instituţii.

Cu stimă,

TOP EXPERT S.P.R.L

www.topgxoert-insolvency ro
-BD. MUNCII NR 1. BL. 2. SC C. ET 2. AP S. BRAŞOV /  FIRST BANK BRAŞOV

TEL/FAX C0 40 269 471 394 RO 4§ RiRB C3Gi 7?93 6300 10CO-RON
TE! CO 40268 42<S31C ..  C -
E-i .-iii. oil -.t-'.;cexpert(/Ţgnidil con

http://www.topgxoert-insolvency

