Nr.................... / data ................

Cerere pentru incheiere contract de furnizare gaze naturale/energie electrica

Consumator noncasnic

Subscrisa

……………………………………………............, identificat prin CUI/CIF ………..........................................,

cu sediul social in Judetul …………….……………..….…., localitatea ........................………………….………...., str.
………………………………………………………..……… , nr. ……..….., bl. ………………, sc. ……, et. ……, ap. .……,
sect.

………,

cod

postal

…………….,

……….…….……..……......….,

e-mail

………………………….……….……...........,

fax

………………..reprezentant

tel.
legal

…………………….….....…………………………………..
Solicit
 incheiere contract de gaze naturale in piata libera, oferta
 incheiere contract de energie electrica in piata libera, oferta
pentru locul de consum situat în localitatea ..............…………................., str...................................…….………...., nr.
……., bl. ……, sc. …., et. …., ap. .…, sect. …., cod poştal ……………., judeţul ………..….……..…
Informatii necesare pentru accesul la sistemul de distributie gaze naturale
I.
Tip solicitare:
 loc nou de consum (instalatie noua de utilizare)

 schimbare administrativa

 schimbare furnizor



modificarea unor elemente de natura tehnica

 suplimentare capacitate tehnica
II.

Date tehnice

Nr. crt.

Denumire aparat

Debitul nominal ( Nm3/h)

Nr. aparate (buc.)

1
2
3
4
5
Total debit/nr. aparate
Cod loc consum

Serie contor

Gaze naturale
Energie electrica

FC-010-101
C2 - INTERN

Index contor

Regim de presiune* pentru instalatia de utilizare gaze naturale:


Presiune joasa (0,025 bari)



Presiune redusa (0,07 bari)
Presiune medie (3 bari)



*In cazul in care nu este specificat regimul de presiune dorit, solutia de alimentare pentru instalatia de utilizare gaze naturale va fi adoptata
utilizand Presiune Joasa (0,025 bari).

Cunoscand dispozitiile articolelor din Codul penal cu privire la falsul in declaratii si in inscrisuri, declar pe proprie
raspundere urmatoarele:


Documentele in copie prezentate la incheierea contractului/contractelor sunt conforme cu originalele.



Mentionez ca sunt de acord cu toate conditiile ofertei anexate prezentei cereri.

Atasat prezentei, depunem urmatoarele documente:
 Pentru furnizare gaze naturale
 Copie CUI / CIF*
 Copie act spatiu* sau a altui document care atesta
dreptul de folosinta al solicitantului asupra spatiului
 Acordul proprietarului insotit de copia actului de
identitate (daca este cazul)
 Contul bancar si denumirea bancii prin care clientul
deruleaza platile
 Copie act identitate persoana delegata (daca este cazul)
 Delegatie din partea firmei (daca este cazul)
 Cerere de incetare din partea firmei care a parasit locul
de consum (daca este cazul)
 Proces verbal de predare-primire al imobilului in care se
specifica indexul contorului de gaze naturale (daca este
cazul)
 Acordurile celorlalti utilizatori insotite de copia actelor de
identitate (daca este cazul)

 Pentru furnizare energie electrica
 Copie CUI / CIF*
 Copie act spatiu* sau a altui document care atesta
dreptul de folosinta al solicitantului asupra
spatiului
 Acordul proprietarului insotit de copia actului de
identitate (daca este cazul)
 Contul bancar si denumirea bancii prin care
clientul deruleaza platile
 Copie act identitate persoana delegata (daca este
cazul)
 Delegatie din partea firmei (daca este cazul)
 Avizul tehnic de racordare/certificat de racordare,
valabil pentru fiecare loc de consum (acolo unde
exista)
 Notificarea de schimbare a furnizorului de
electricitate

*Documente obligatorii conform prevederilor legale in vigoare. In functie de particularitatile actelor pe care
dvs. le prezentati, pot fi solicitate documente suplimentare fata de cele mentionate mai sus
Potrivit legislatiei in vigoare, in vederea solutionarii cererii tale vom prelucra date cu caracter personal. Pentru mai
multe informatii poti consulta Nota Generala de Informare cu privire la Protectia datelor cu caracter personal,
disponibila pe site-ul nostru www.engie.ro, in sectiunea dedicata Protectia datelor cu caracter personal, precum si la
sediile noastre.

Data……………………

Semnatura solicitant ………………

