
CONVENȚIE  

NR. ................./......................... 

 

 

 Art. 1 PĂRȚILE  
 U.A.T. Municipiul Alexandria persoană juridică de drept public, identificat prin codul de 
înregistrare fiscal nr. 4652660, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, tel/fax 0247 317728, reprezentat de 
dl. VICTOR DRĂGUŞIN – primar 
 

SC TERMIC CALOR SERV SRL, cu sediul în mun.Alexandria, str. Al.Ghica, bl.715A, județul 
Teleorman, cod unic de înregistrare 31949359, reprezentată legal prin dl. VIRGIL BURCEA - 
director, în calitate de producător și distribuitor agent termic  
si 
 
 WIROM GAS SA cu sediul în str. Popa Savu, 77, Sector 1, București, cod fiscal 6090967  
reprezentat prin director executiv comercial – dl.ILLO VOGELHAUPT și director executiv 
tehnic  dl.FRASIN IOAN, în calitate de furnizor de gaze 
 
s-a încheiat prezenta Convenție, în următoarele condiții: 
  
 Art. 2 OBIECTUL CONVENȚIEI 
 Prezenta convenție se încheie în scopul asigurării energiei termice în sistem centralizat 
necesare populației municipiului Alexandria pe perioada iernii 2013-2014 prin alocarea unei sume de 
825.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, în conformitate cu 
dispozițiile art.15 alin.2 din O.U.G.103/2013. 

Convenția se încheie sub condiția aprobării  de către  Guvernul României a alocării sumei de 
825.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, în conformitate cu dispozițiile art.15 
alin.2 din O.U.G.103/2013. 
 
 Art. 3 DURATA CONVENȚIEI 
 Prezenta  Conventie se încheie pe perioada iernii 2013-2014 intră în vigoare începând cu data 
6.12.2013 și încetează la data de 15.04.2014. 
 
 Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

4.1 U.A.T. Municipiul Alexandria se obligă, în cazul aprobării de către  Guvernul României 
a alocării sumei de 825.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, în conformitate cu 
dispozițiile art.15 alin.2 din O.U.G.103/2013, să plătească suma de 825.000 lei către furnizorul de gaz 
SC WIROM GAS SA , sumă reprezentând contravaloare gaze  naturale livrate conform contractului 
cadru de furnizare de gaze naturale ce urmeaza a fi incheiat cu SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru 
producerea și distribuția de energie termică în sistem centralizat.   
   
   4.2. WIROM GAS SA se obligă în cazul aprobării de către  Guvernul României a alocării 
sumei de 825.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, în conformitate cu 
dispozițiile art.15 alin.2 din O.U.G.103/2013, să furnizeze gaze naturale la pretul reglementat către SC 
TERMIC CALOR SERV SRL in scopul producerii și distribuției de energie termică în sistem centralizat  
in valoare de 825.000 lei, pentru o cantitate estimativa de 5.500 MWh (cca. 505.000Nm3). Contractul 
cadru de furnizare gaze naturale in baza caruia se vor efectua livrarile respective de gaze va intra in 
vigoare si va produce efecte dupa plata efectiva a sumei de 825.000 lei mentionate in prezenta 
Conventie, in contul SC WIROM GAS. 

În cazul în care, după alocarea sumei 825.000 lei de către Guvernul României și plata acesteia 
către WIROM GAS SA de către U.A.T.Alexandria, la sfârșitul perioadei de furnizare agent terrmic în 
sistem centralizat se constată că nu a fost livrata toată cantitatea de gaze naturale  contractată și 
achitată, contravaloarea cantității rămase nefurnizata va fi restituită U.A.T.Alexandria si va fi calculata 
in conformitate cu pretul reglementat din contractul cadru de furnizare de gaze naturale incheiat cu SC 
TERMIC CALOR SERV SRL. 
 



4.3. SC TERMIC CALOR SERV SRL  se obligă sa incheie contractual cadru de furnizare de 
gaze naturale cu WIROM GAS S.A., în cazul aprobării de către  Guvernul României a alocării sumei de 
825.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, în conformitate cu dispozițiile art.15 
alin.2 din O.U.G.103/2013, să producă și să distribuie agent termic în sistem centralizat  către 
populația Municipiului Alexandria. 

 
 Art. 5 DREPTURILE PĂRȚILOR 
 5.1 Să modifice prezenta Convenție cu acordul părților prin act aditional scris 
 5.3 Să invoce forța majoră, conform art. 7 
 
 Art. 6 . ÎNCETAREA CONVENȚIEI 
  
 6.1  La sfârșitul duratei sale;  
 6.2 Părțile semnatare ale contractului nu respectă clauzele prezentului contract; 

6.3. Guvernul Romaniei nu aproba pana la data de 16.12.2013  alocarea sumei de 825.000 lei 
din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa. 
 
 Art. 7  FORȚA MAJORĂ  
 7.1.  Forța majoră este constatată de  autoritatea competentă. 
 7.2. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta 
Conventie, pe toata perioada în care aceasta acționeaza.  
 7.3.  Partea care invocă forța majoră are obligatia de a notifica celeilalte părți, imediat și în 
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor.  
 7.4.  Daca forta majora acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 60 de 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei 
convenții, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
 
 Art. 8  DISPOZITII FINALE 
 8.1 Prezenta Convenție s-a încheiat în conformitate cu legile române în vigoare. 
 8.2 Prezenta Convenție s-a încheiat astăzi ..........................., în 3 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte . 
 
 

U.A.T. ALEXANDRIA 
 

PRIMAR, 
Victor DRĂGUȘIN 
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