
 

   
Nr._________ /___________ 

  
 

CERERE  
de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale pe piața concurenţială 

 
 
  Persoană fizică; Asociație de proprietari;                                Persoană juridică. 
 
Solicitantul (Nume Prenume, în cazul persoanelor fizice / Denumire, în cazul persoanelor juridice) 

_________________________________________, identificat prin CNP/CUI/Nr. de Înreg.  , 

act de identitate (se completează doar în cazul persoanelor fizice)    seria______, numărul  , 

emis de   la data ________________,  cu domiciliu/ sediul social în  

localitatea  ,  str. __________________ , nr.________, bl. ______, et.___, apt._____, 

jud./sect._________________________, telefon __________________, adresă e-mail ____________________, 

reprezentant legal (se completează doar în cazul persoanelor juridice și al asociațiilor de proprietari) 

______________________________________, în calitate de ______________________________, cont  bancar 

deschis la banca________________________________, IBAN________________________________________,

vă solicit încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, începând cu data de  _________________, 
pentru locurile de consum situate în: 

Nr. 
crt. Localitate Adresă 

Cod loc Consum 
(CLC) 

    

    

    

(Pentru o identificare corectă a locului de consum, vă rugăm să anexați cea mai recentă factură de gaze naturale, dacă este 
disponibilă). 
Cantitățile de gaze naturale contractate lunar: 

Luna Gaze Naturale (KWh)   Luna Gaze Naturale (KWh) 
Ianuarie  Iulie  

Februarie  August  

Martie  Septembrie  

Aprilie  Octombrie  

Mai  Noiembrie  

Iunie    Decembrie  
 

Menționez că am fost informat și sunt de acord cu toate condițiile ofertei (se va preciza numele ofertei alese de către 
solicitant)   ____________________________________, anexată prezentei Cereri. 

Adresa specificată pentru expedierea corespondenței (facturi / preavize / notificări) este: 

adresa domiciliului/sediului social; 

adresa locului de consum; 

 

altă adresă: localitatea ______________________, str._____________________, nr.____, bl.______,           

sc.________, et.  ______, ap._____, județ/sector__________________________________________. 

Notă. Modificarea adresei de corespondență se poate realiza la inițiativa Clientului prin intermediul unei solicitări 

adresate furnizorului, utilizând una dintre modalitățile menționate în contractul de furnizare a gazelor naturale.
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Anexez                   următoarele documente în copie: 

 act de identitate al solicitantului, împuternicire și act de identitate împuternicit (după caz);
 act de constituire al asociației de proprietari sau locatari, împuternicire și act de identitate împuternicit (după caz);
 act de identitate reprezentant legal, cod unic de înregistrare, împuternicire și act de identitate împuternicit (după

caz). 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații în 
conformitate cu prevederile  art. 15, alineatul (3), lit. c) din Regulamentul de Furnizare a gazelor naturale, că: 

 dețin un drept locativ, la adresa situată în localitatea____________________,str.__________________________, 
nr. _____, bl. _____, et. ___, ap. ____, județul/sectorul _______________________, începând cu data 
______________, în calitate de ________________________________________________, 
(proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră, dar fără a se limita la 
acestea etc). 

 nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care solicit încheierea contractului de furnizare, și în cazul în 
care se dovedește contrariul, îmi exprim acordul pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării 
declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit. 

 De asemenea, declar pe propria răspundere că gazele naturale furnizate sunt utilizate numai pentru desfăşurarea 
activităţilor casnice în spațiul care face obiectul contractului de furnizare. 

Am luat la cunoștință  Semnătura ________________________ 

   Dacă sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, vă vom informa înainte de întocmirea contractului.  

Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere  că:  

 acciza pentru cantitatea de gaze naturale utilizate este în scop:   comercial;   necomercial;   exceptat.  

 copiile documentelor prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele;

Nume Prenume: ______________________________________________________ 

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

Semnătură solicitant: ______________________  Data: __________________________. 

Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de gaze naturale în conformitate cu LEGEA nr. 190 din18 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. 
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