
 Nr.___________ data___________ 

Cerere de preluare loc de consum  în regim de furnizare de ultimă instanță 
-energie electrică-

(pentru clienții aflați în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice) 

Denumire client ______________________________________ cod client ____________________________

CNP/CUI/Nr. înreg.  __________________________    reprezentant legal_____________________________ 

cu domiciliul/ sediul social în județul/sectorul___________________  localitatea____________________________ 

str._________________________  nr.__   bl.__   sc. _____et. ___ap.___    tel. 

email ._______________________________ 

Client:  Casnic                  Noncasnic 

Solicit preluarea în regim de ultimă instanță de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., a locului de consum
situat în județul/sectorul: localitateajudețul/sectorul____________________________________localitatea___________________________ 
str.________________________ nr.______ bl._____ sc. _______ et. ___ ap. începând cu 
data__________________ pe perioadă:  nedeterminată  determinată până la data de _____________________ 
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 îl constituie: 

 ajungerea la termen; 

 alt motiv: ___________________________________________________________________________________ 

Adresă de 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. 

Semnătură__________________________  Dată______________________________ 

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 
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date. 

rezilierea din inițiativa furnizorului;

.

.

.

.
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