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Cerere de încheiere contract reglementat de furnizare energie electrică  

  
Subsemnatul/a __________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea 

_____________________, str. _____________________nr. ____ bl. ____  sc. ____ et. _____  ap. 

_____ județul/sectorul ____________, telefon _______________, e-

mail_________________________,  identificat cu BI/CI seria _____ nr. _______, eliberat la data de 

________, de către ________________________, având CNP 

_____________________________.  

 

prin prezenta, solicit încheierea unui contract reglementat de furnizare a energiei pentru locul/locurile 

de consum situat/e în:  

1. localitatea __________________________, strada _____________________________, nr. 

______, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. ________, județ/sector________________, codul 

de identificare al locului de consum (POD) și/sau codul de identificare al punctului de măsurare  

_______________________________  

 

2. localitatea __________________________, strada _____________________________, nr. 

______, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. ________, județ/sector________________, codul 

de identificare al locului de consum (POD) și/sau codul de identificare al punctului de măsurare  

_______________________________  

 

Data propusă pentru încheierea contractului reglementat de furnizare a energiei electrice este  

__________________ [menționez faptul că, am luat în considerare termenul necesar denunţării 

unilaterale a contractului încheiat cu furnizorul actual, respectiv cel puțin 21 de zile].  

Anexez următoarele documente:  

- actul de identitate (copie);  

- actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face 

obiectul locului de consum (copie);  

- acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului reglementat de furnizare a 

energiei electrice [numai în situația în care consumatorul care solicită încheierea unui contract 

reglementat de energie electrică, NU este proprietarul locului de consum / dacă această menţiune 

nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă].  

Subsemnatul:  

 

• Declar pe propria răspundere faptul că documentele prezentate la încheierea contractului 

reglementat de energie electrică sunt conforme cu originalul. 
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• Declar pe propria răspundere faptul că spațiul, reprezentând locul de consum menţionat mai 

sus are destinaţia de locuinţă, iar energia electrică este utilizată numai pentru desfăşurarea 

activităţilor casnice. 

• Declar pe propria răspundere faptul că am fost informat cu privire la drepturile prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  

 

Menţionez faptul că:  

 

1. Termenul și condițiile de denunțare unilaterală a acestui contract sunt următoarele: 

.............................................................................................................................................................  

2. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a acestui contract este următoarea: 

.............................................................................................................................................................  

 

[pentru o altă adresă de corespondenţă se va scrie]  

 

Solicit expedierea corespondența aferentă prezentei cereri la următoarele adrese:  

 

a) în format electronic, la adresa de e-mail ______________________________________  

b) în format fizic la adresa din localitatea localitatea _______________________, strada 

____________________, nr. ______, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. ________, 

județ/sector________________,  

 

Client casnic/Reprezentant legal al clientului casnic  

............................................................................  

 (numele și prenumele)  

.......................................  

(semnătura)  
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