
 
 

CERERE 

de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum 
 

Solicitantul(a) ____________________________, identificat prin CNP ____________________________ / 

CUI _____________________ / Nr. De Înregistrare la Registrul Comerțului ________________________,  cu 

domiciliu/sediul social în localitatea _____________________________, str. _____________________, nr. 

_____, bl. _____, et. _____, apt. _____, sector _____, jud. _____________________, e-mail 

_____________________ 

 

În cazul în care sunteți client noncasnic, vă rugăm să ne oferiți, în plus, următoarele informații: 

cont bancar _______________________ deschis la unitatea bancară _______________________________, 

reprezentantul legal ______________________, în calitate de ____________________________________. 

 

În calitate de client  casnic  noncasnic, solicit preluarea în regim de ultimă instanță a locului/locurilor de 

consum identificat/e prin: 

 

CLC _______________________, situat în localitatea ________________________, sectorul/județul 

__________________, cod poștal ___________, str. ________________________. nr. ______, bl. ______, sc. 

______, et. ______, ap. ______, 

 

CLC _______________________, situat în localitatea ________________________, sectorul/județul 

__________________, cod poștal ___________, str. ________________________. nr. ______, bl. ______, sc. 

______, et. ______, ap. ______, 

 

CLC _______________________, situat în localitatea ________________________, sectorul/județul 

__________________, cod poștal ___________, str. ________________________. nr. ______, bl. ______, sc. 

______, et. ______, ap. ______, 

 

începând cu data de_____________________, ca urmare a încetării în data de _____________a Contractului de 

furnizare a gazelor naturale nr. _________________, încheiat cu Societatea 

__________________________________________. 

 

Motivul încetării contractului actual: ________________________________________________. 

Cantitatea de gaze naturale pe care estimez că o voi consuma la locul de consum în perioada de preluare de către 

furnizorul de ultimă instanță este de ____________ MWh. 

 

Menționez că la data prezentei cereri: 

 nu sunt /  sunt parte într-un contract de furnizare a gazelor naturale; 

 nu am /  am debite restante pentru consumul de gaze naturale; 

 nu sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale /  sunt parte într-un contract de transport al 

gazelor naturale încheiat cu Societatea ____________________; 

 nu sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale /  sunt parte într-un contract de distribuție a 

gazelor naturale încheiat cu Societatea ____________________. 



 
 
 Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu încheierea cu Electrica Furnizare SA. a unui contract de furnizare, 

cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI și la prețul de furnizare a gazelor 

naturale în regim de ultimă instanță stabilit de către FUI în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Modalitatea de transmitere de către FUI a contractului de furnizare este ____________________. 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, 

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. c) din Regulamentul de Furnizare a gazelor naturale la clienții finali, 

aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, că: 

 

 dețin un drept locativ la adresa situată în localitatea _______________________, 

str._____________________, nr. _____, bl. _____, et. ___, ap. ________, județul ____________, sector 

__________, 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. 

 

Cantitățile de gaze naturale contractate lunar: 

Lună 
Cantitate Gaze Naturale 

[MWh] 
Lună 

Cantitate Gaze Naturale 

[MWh] 

Ianuarie  Iulie  

Februarie  August  

Martie  Septembrie  

Aprilie  Octombrie  

Mai  Noiembrie  

Iunie  Decembrie  

 

Anexez prezentei cereri următoarele documentele: 

 actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului (copie); 

 dacă se aplică, Notificarea privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în exceptare de la regimul 

de accizare potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor în situația în 

care locul de consum se încadrează în categoriile prevăzute de Codul fiscal. 

 

 Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate pentru încheierea contractului de furnizare 

sunt conforme cu originalele. 

 

Nume și prenume 

________________________ 

 

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

 

Am luat la cunoștință 

 

Semnătură solicitant ._____________________    Data: ._____________________ 

 
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. 

 

 


	text_1mfaj: 
	text_2cxgw: 
	text_3pgsr: 
	text_4dvsh: 
	text_5zlto: 
	text_6emii: 
	text_7vskx: 
	text_8xygs: 
	text_9epz: 
	text_10jppg: 
	text_11llcw: 
	text_12ehwj: 
	text_13bmoe: 
	text_14wjdh: 
	text_15ytle: 
	text_16dnff: 
	text_17kfve: 
	text_18twqn: 
	text_19fskh: 
	text_20hahb: 
	text_21csqx: 
	text_22khws: 
	text_23dcmm: 
	text_24gnee: 
	text_25uyuf: 
	text_26gfzt: 
	text_27kawa: 
	text_28hfyd: 
	text_29gtyr: 
	text_30rxrf: 
	text_31jgmc: 
	text_32adcn: 
	text_33czkm: 
	text_34owqy: 
	text_35xvbh: 
	text_36lwws: 
	text_37syjm: 
	text_38fhva: 
	text_39itbe: 
	text_40scpt: 
	text_41efho: 
	text_42nxzc: 
	text_43ehqo: 
	text_44psex: 
	text_45phnb: 
	text_46rtwb: 
	text_47qgdc: 
	text_48dfmk: 
	text_49jhus: 
	text_50froy: 
	text_51peyh: 
	text_52wttn: 
	text_53smcu: 
	text_54ckip: 
	text_55nibd: 
	text_56ihrf: 
	text_57eibm: 
	text_58kszi: 
	text_59cpny: 
	text_60koia: 
	text_61gbul: 
	text_62zoxt: 
	text_63xqmd: 
	text_64mqus: 
	text_65jhrr: 
	text_66mfis: 
	text_67xtpe: 
	text_68gok: 
	text_69tamz: 
	text_70bszl: 
	text_71fplw: 
	text_72sftp: 
	text_74bwak: 
	text_75mxco: 
	text_76vnhh: 
	text_77sgpf: 
	text_78bgcm: 
	text_79zxlw: 
	text_80rwfw: 
	text_81zezu: 
	text_82xjxu: 
	radio_group_1: Off
	radio_group_2: Off
	radio_group_3: Off
	radio_group_4: Off
	checkbox_114nrat: Off
	checkbox_115atew: Off
	checkbox_116ogzt: Off
	checkbox_117ckqt: Off
	checkbox_118gs: Off
	checkbox_119pycd: Off
	radio_group_6: Off
	radio_group_7: Off


