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I. Părţi contractante
SC MIHOC OIL SRL, cu sediul în Leghin,Pipirig,Neamt, Punct de lucru Sat Tamaseni, telefon,fax 0233-740-703
cod unic de înregistrare C.I.F. RO 8137551, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J27/95/1996,
având codul IBAN nr. RO23 BRDE 280S V054 9674 2800, deschis la BRD Tg Neamt, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale
emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1019/2009, reprezentată legal prin dl. Firastrau Victor catalin, Director General, denumită în
continuare furnizor, în calitate de vânzător
şi
............................................................................................................, având buletinul/cartea de identitate seria ......, nr. ..............,
eliberat/eliberată la data de ..................................... de către ......................................., cod numeric personal .........................................,
domiciliat în ................................, str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal
............, telefon (fix/mobil) .......................adresa de e-mail............................................................................, adresa de corespondenta
.......................................................................................................................................................................................................................
sau
Asociaţia de proprietari ........................................................................................., cu sediul în ......................................, str.
................................. nr. ......, judeţul/sectorul ..........................., cod poştal .................., telefon (fix/mobil) ...........................................,
adresa de e-mail........................................, fax ......................., înregistrată la .......................... sub nr. ................., cod fiscal
..................., având codul IBAN nr. .................................................., deschis la .............., reprezentată legal
prin........................................................,adresa de corespondenta.................................................................................................................
..................., denumit în continuare consumator, persoană fizică sau juridică, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului
contract.

II. Date şi documente generale (se completează de furnizor)
1.Locul de consum .........................................................................................................................................................................
/( se completează adresa locului de consum)/.........., având actul de proprietate nr. ...................../contractul de locaţiune (închiriere
imobil) nr. ............./contractul de comodat nr. ......./alte acte prevăzute de lege (ex: statutul asociaţiei de proprietari sau locatari).
2. Presiunea minimă de furnizare 0,015 (bar) – se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentaţiei tehnice avizate
de operatorul sistemului de distribuţie/transport.

III. Obiectul contractului
Art. 1. – Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând
ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale,
exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.
IV. Durata contractului
Art. 2. – Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând cu data de …../pe perioadă
determinată, pentru intervalul ….. - ….. .

V. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de plată
Art. 3. – (1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ……. lei/MWh, aprobat conform reglementărilor în
vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei ……. în care
consumatorul este încadrat şi nu include TVA şi accize.
(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 zile
calendaristice de la data emiterii facturii.
(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data
scadenţei atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile-standard; nivelul majorării de întârziere este
egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate
de Codul de procedură fiscală.

CONTRACT
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici

nr. ..……………….. din anul …... luna ….. ziua …


