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Nr.  ___________/ _____________ 

 

Acord de reziliere 

a contractului de furnizare nr. ___________________ 

  

TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod 410605, jud. 

Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J/5/1095/2013, CUI 31952982, tel. 0359/409511, 

0359/409512, fax. 0259/467762, cont RO23BTRLRONCRT0220336101 deschis la Banca 

Transilvania - Sucursala Oradea, cont RO80TREZ0765069XXX14133 deschis la Trezoreria 

municipiului Oradea, reprezentată prin ing. Ungur Călin Dan – Director General şi ec. Haș Nadia 

Ramona – Director Economic, în calitate de Furnizor, și 

 _____________________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea ___________, 

str. _________________________________, nr. ____, bl. ___, sc.____, ap.____, jud. ___________, 

identificat prin CNP/CUI _______________________, în calitate de Utilizator, 

 în urma solicitării utilizatorului, din data de __________________, au convenit de comun 

acord rezilierea contractului de furnizare a energiei termice nr. ___________ /______________, 

pentru punctul de consum situat în Oradea, str. __________________________, nr. _____, bl. 

_______, sc. _______, ap. ______, începând cu data de _____________________. 

 Prezentul acord de reziliere a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară. 

 FURNIZOR,                    UTILIZATOR, 

 Director General,             
     ing. Ungur Călin - Dan 

_____________________          _______________________ 

     

   Șef Birou Contracte, 

  cjr. Jurca - Rotar Claudia 

______________________ 

 

Birou Juridic, 

___________________ 

 
Notă de informare: 
Vă aducem la cunoștință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Termoficare Oradea SA, cu 

respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr.679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale Termoficare 
Oradea SA. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție 
și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul 
societății. 

Prin formularea prezentei cereri vă dați consimțământul în mod voluntar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
furnizate pe această cale, în vederea soluționării cu celeritate a solicitării dumneavoastră. 


