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CONTRACT DE GARANŢIE 
LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE GAZE NATURALE NR. ______/__.___.______ 

Încheiat astăzi ___._____.2019 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1 DISTRIGAZ VEST S.A. cu sediul in Oradea, str. Anghel I Saligny, nr. 8, jud.Bihor, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.J05/996/2001, CUI RO 14370054, tel:0259/406.507, 

fax:0259/406.508, email :office@distrigazvest.ro, reprezentată legal prin Lazar Mircea Florin – Director General în 

calitate de Vanzator pe de o parte şi 

1.2........................................, cu sediul in Mun. Oradea, str....................,nr.........,ap........ jud.Bihor, România, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J../..../.........., avand CUI RO 

............., reprezentata de.................................,  în calitate de Client/Consumator, pe de altă parte, 

 

au convenit să încheie prezentul contract, accesoriu la contractul-cadru privind furnizarea reglementata a 

gazelor naturale nr._______/________ /Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.______/__________, 

cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Clientul va constitui o garanţie financiară în sumă de.............lei (suma in litere), în favoarea 

Furnizorului/Vânzătorului. 

2.2 Garanția financiară se constituie pentru garantarea obligațiilor pe care Clientul și le-a asumat prin Contractul 

de vanzare-cumparare gaze naturale nr. _______/__.____._____,  

2.3. Suma constituită cu titlu de garanţie va fi depusă în contul  RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX Banca 

Transilvania Oradea la data încheierii prezentului Contract si a Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale 

nr. ____/__.__._____ şi va fi la dispoziţia Furnizorului/Vânzătorului pe toată durata de valabilitate a acestora. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi și rămâne în vigoare până la data 

expirării Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr. ____/__.__.______ 

 

IV. DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR 

4.1. Furnizorul/Vănzătorul are următoarele drepturi și obligații : 

a) are dreptul să reţină din garanţia financiară constituită, sumele rezultate din facturile neachitate de către 

Cumpărător la scadențele convenite in Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 
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____/__.___._____, fără obligatia de a-l notifica în prealabil;  

b) are dreptul să încaseze contravaloarea garanției; 

c) foloseste garantia constituită de către Clientul/Cumpărător numai pentru plata debitelor restante de către 

acesta până la scadență; 

4.2. Clientul  are următoarele drepturi și obligații : 

a) se obligă să constituie în mod irevocabil si necondiţionat o garanţie financiară în cuantumul şi în 

condiţiile stabilite la Cap.II din prezentul Contract,  

b) consimte si autorizează irevocabil  Furnizorul/Vânzătorul, prin reprezentanţii săi, să rețină și să 

primească din garanția constituită sumele ce i se cuvin pentru acoperirea tuturor debitelor restante 

conform Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr. _____/___.___._____, incheiat intre parti;  

c) se obligă să reîntregească suma constituită cu titlu de garanție in termen de 3 zile, în aceleasi condiții 

pentru  care a fost constituită; 

d) este îndreptăţit să solicite şi să primească din garanţia constituită sumele ce i se cuvin, în cazul 

rezilierii/încetării Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr. ______/___.___._____, după 

confirmarea prealabilă a Furnizorului/Vânzătorului că nu înregistrează debite; 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1 Contractul încetează de drept, fără nicio formalitate prealabilă, odată cu îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

acesta si a celor asumate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. ____/___.____._____.  

5.2. În momentul rezilierii/încetării Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr. ______/___.___._____, 

Clientul este în drept de a cere încetarea Contractului de garanție, sens în care Furnizorul/Vânzătorul se obligă 

să confirme îndeplinirea obligațiilor în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data la care primește de la Client o 

solicitare în acest sens, cu amendamentele stipulate la art.4.2 lit d) din Prezentul Contract de garanție. 

 

VI. CLAUZE FINALE 

6.1. Clientul nu va fi descărcat de obligaţiile asumate prin prezentul Contract până în momentul în care nu sunt 

îndeplinite integral toate obligaţiile acestuia în legătură cu suma garantată inclusiv a celor asumate prin 

Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. ______/___.___.____. Prezentul Contract de garanție va 

ramâne în vigoare şi va produce efecte depline cu privire la suma existentă la acel moment în contul de garanție, 

până când obligaţiile menționate anterior vor fi îndeplinite. 

6.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

6.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

6.4. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de către partea care suferă vreun prejudiciu, a 
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dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a 

renunţat la acest drept al său. 

6.5. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 3(trei) exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare 

dintre partile semnatare si 1 exemplar pentru banca. 

 

DISTRIGAZ VEST  SA                            Persoana juridica 

Director General,                             

Lazar Mircea Florin                                                      

 
 

 

 


