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CERERE INTOCMIRE CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE  CLIENT 1 NONCASNIC 
 

Domnule Director, 

 

 Subscrisa____________________ cu sediul în localitatea______________ 

str._______________________ nr.___, bl.___, sc.__, et.__, ap.___, județul____________, CUI: 

_______________, Nr. inregistrare ORC ___________________,tel/fax__________________, e-mail 

_______________, reprezentata legal/convențional prin ____________________________,  

Solicit: 

a) schimbarea/modificarea prin act adițional a contractului nr.  __________/____________, privind 

adăugarea/eliminarea unui/unor locuri de consum, 

b) prelungirea duratei de valabilitate a contractului nr. _________/____________, pentru o perioada 

de ______, 

c) oferta nouă în vederea incheierii unui contract nou de furnizare gaze naturale, 

d) alte motive, reprezentând _________________________________________________ (este 

necesar a se completa, în situația în care punctele a,b sau c nu se aplică). 

 

începand cu data ___________ pentru locul/locurile de consum situat (e) în 

___________________________________________________. 

 

De asemenea, solicit aplicarea ofertei-tip2, optând pentru _______________________________ (daca este 

cazul). 

 

Informații de ordin tehnic :  

1. Date tehnice: 

Nr. crt Denumire aparat Debitul nominal 
(Nm3/h)  

Nr. aparate (buc) 

1    

2    

3    

 

2. Date consum 

Cod loc consum  Serie contor  Index contor Adresa loc de consum 

    

 

3. Regim de presiune3 pentru instalaţia de utilizare gaze naturale: 

                                            
1 prezenta cerere se aplica pentru clientii deja existenti in portofoliul furnizorului GETICA 95 Com 
SRL care solicita schimbarea contractului/ solicita oferta noua/ solicita prelungirea contractului/etc. 
 
2 în cazul în care solicitantul alege oferta-tip de pe site-ul http://getica95.ro/pdf/OFERTA-GAZE.pdf  în cerere trebuie să 

se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă; completarea acestui câmp NU ESTE OBLIGATORIE.  

3 în cazul în care nu este specificat regimul de presiune dorit, soluția de alimentare pentru instalația de 

utilizare gaze naturale va fi adoptată utilizând Presiune Joasă (0,025 bari). 
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 Presiune joasă (0,025 bari) 

 Presiune redusă (0,07 bari) 

 Presiune medie (3 bari) 

 

Atașat prezentei, depunem următoarele documente: 

  

 

 

l) 

 

 

ndat/Procură din partea firmei (dacă este cazul) 

a părăsit locul de consum (dacă este cazul) 

-verbal de predare-primire al imobilului în care se specifică indexul contorului de gaze naturale 

(dacă este cazul) 

azul) 

 

*Documente obligatorii conform prevederilor legale invigoare. În funcție de particularitățile actelor pe care 

dvs. le prezentați, pot fi solicitate documente suplimentare față de cele menționate mai sus.  

 

DeclarațiI pe proprie răspundere: 

 

1. Cunoscând dispozițiile articolelor din Codul Penal cu privire la falsul in declarații și în înscrisuri, 

declar pe proprie răspundere următoarele: 

• documentele în copie prezentate la încheierea contractului/contractelor sunt conforme cu originalele; 

• menționez că sunt de acord cu toate condițiile ofertei anexate prezentei cereri: 

 

2. Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr. 123/2012, conform cărora clienţii finali de gaze natural, au dreptul să îşi aleagă furnizorul şi să 

negocieze direct contracte de vânzare – cumpărare cu acesta. 

 

3. Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale vom prelucra date cu caracter 

personal.Pentru mai multe informații poți consulta Nota Generala de Informare cu privire la 

Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru 

http://getica95.ro/pdf/Nota%20informare%20GDPR.pdf , în secțiunea dedicată Protecția datelor 

cucaracter personal. 

 

 

 

Data:_______________                                 Societatea _________________ 

              prin reprezentant ____________ 

                                                                     semnatura ___________________ 
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