
 

Solicitantul(a) ,  CNP/CUI ,  cu

domiciliul/sediul social în județul/sectorul , localitatea , str.

,  nr.  ,  bl.  ,  sc.  ,  et.  ,  ap.  ,

telefon , fax , e-mail ,

Client:   casnic       noncasnic    beneficiar serviciu universal , în temeiul art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE

188/2020, solicit preluarea în regim de ultimă instanță  de către ELECTRICA FURNIZARE SA,  a locului de

consum situat în:

județ/sector  ,  localitatea  ,  str.

, nr. , bl. , sc. , et. , ap.

, începând cu data , pe perioadă:    nedeterminată/    determinată, până la

data  ,  NLC     ,  POD

, serie contor  .

ca  urmare  a  încetării  în  data  de   a  contractului  de  furnizare  nr.

din  data   încheiat  cu  furnizorul  :  

  

Motivul încetării contractului actual:

 prin ajungerea la termen      

 reziliere din initiativa furnizorului   

 alt motiv ...............................................................                                                                                                          

Adresă corespondență solicitant:

Menționez că  dețin/   nu dețin alte locuri de consum având ca furnizor Societatea Electrica Furnizare S.A.

Nume Prenume       Act de identitate 

În calitate de:   solicitant, în nume propriu/   împuternicit/   reprezentant legal 

Semnătura          L.S.                                                    Data 

      

                                                                                                                                                                                             

      

 Cod EF-F-6.1.1-50/rev. 3
Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de energie electrică în conformitate cu LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)  2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

Solicitare de preluare loc de consum în regim de ultimă instanță 
CLIENT FINAL

Nr. ............................../.................. 
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