
CONTRACT DE CESIUNE DE CREANŢĂ 
 
Art. 1. Partile contractante: 
1. Aquatim SA, cu sediul în Timişoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, nr. înregistrare R.C. J35/4096/1992, CUI RO 
3041480, prin director general Ilie Vlaicu, în calitate de CEDENT 
si 
2. Municipiul Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga, nr. 1, CIF 14756536, prin primar Nicolae Robu, în 
calitate de CESIONAR 
3. Compania Locala de Termoficare COLTERM SA, cu sediul în Timişoara, Str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, nr. 
înregistrare R.C. J35/185/2004, CUI RO16063013, prin director general  Emil Serpe, în calitate de DEBITOR CEDAT 
 
Art. 2. Obiectul contractului si preţul cesiunii 
Prezentul contract are ca obiect cesiunea creanţei în valoare totală de 10.893.919,75 lei pe care CEDENTUL o are la 
data încheierii prezentului contract faţă de Compania Locala de Termoficare COLTERM SA. 

Preţul cesiunii este în total suma de 10.893.919,75 lei, iar plata se face de către CESIONAR prin ordin de plată în contul 
CEDENTULUI cu IBAN ......................................, deschis la Banca....................., sucursala................................ 
Suma care reprezintă preţ al prezentei cesiuni de creanţă va fi achitată de cesionar în contul majorării de capital social 
datorate de acesta debitorului cedat COLTERM SA. 
Creanţa cedată de către Compania Locala de Termoficare COLTERM SA, respectiv suma totală de 10.893.919,75 lei, 
reprezintă o parte din valoarea cu care a fost majorat capitalul social al societăţii prin HCL nr 202 din 15.11.2016. 
În  termen de 1(una) luna de la data încheierii prezentului contract, CEDENTUL se obligă să remită CESIONARULUI titlul 
constatator al creanţei. Prezentul contract se semnează şi de către debitorul cedat, respectiv Compania Locala de 
Termoficare COLTERM SA, cu sediul în Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, J35/185/2004, CUI RO 16063013,  
prin reprezentant legal, director general Emil Şerpe. Aceasta constituie acceptare a cesiunii de creanţă din partea 
debitorului cedat conform prevederilor art. 1578, alin. 1, litera a Cod civil. 
 
CEDENTUL declara ca este unic titular ale creantei cedate si ca nu a mai cedat aceasta creanţă unui terţ şi se obligă să 
nu întreprindă nimic care să împiedice CESIONARUL în realizarea drepturilor cedate. 
 
Art.3. Efectele cesiunii 
De la data efectuarii plăţii creanţei cesionate, CESIONARUL beneficiază de toate drepturile şi accesoriile creanţei 
cedate, existente în momentul încheierii prezentului contract. 
 
Art.4. Alte clauze 
Prezentul contract intră în vigoare, azi data semnării lui şi se completează de plin drept cu dispozitiile Codului civil şi 
ale Legii 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
Încheiat azi 20.12.2017, în 3 (trei) exemplare originale. 
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