
 
 

SOLICITARE 
(conform OUG nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022) 

 

- se va completa câte o solicitare pentru fiecare loc de consum - 

 

 Către: ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

 

Subscrisa, _________________________, cu sediul social în localitatea _________________________, str. 

_________________________, nr. __________, județul _________________/municipiul ________________, 

sectorul _____________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J _____/________/__________, CIF/CUI 

________________________, solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) din OUG nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 

2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare la următorul loc de consum: 

 COD DE CLIENT: _____________. 

 NLC (Număr loc de consum):  _____________. 

 Adresa locului de consum: localitatea _________________________, str. 

_________________________, nr. __________, județul _________________/municipiul 

________________, sectorul _____________ 

 

Categoria în care se încadrează instituția/operatorul economic pe care o/îl administrez/reprezint: 

 

 întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării 

și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în 

continuare IMM-uri. 

 operatori economici din domeniul industriei alimentare. 

 spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 creșe. 

 furnizori publici și privați de servicii sociale, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 instituții publice, altele decât spitalele publice și private, unități de învățământ publice și private, precum și 

creșe sau furnizori publici și privați de servicii sociale. 

 

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal 

____________________________________ 

 

Semnătura 

____________________________________ 

 

Data 

    __________________________ 
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