
CERERE  
de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum 

 

 

Solicitantul(a), .............................................................., cu domiciliul/sediul social în localitatea 

............................................... sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ................., str. 

....................................................................... nr. ........, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. .........., telefon 

......................................., e-mail ......................................................................................., în calitate de client  

casnic / noncasnic, solicit preluarea în regim de ultimă instanţă a locului de consum identificat 

prin codul locului de consum (CLC) ......................................, situat în localitatea 

......................................................., sectorul/judeţul ......................................................, cod poştal 

......................, 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 instanţă este de ...................... MWh.  

Menţionez 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 distribuţie a gazelor naturale;  

 sunt parte într-un contract de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu Societatea 

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

 

Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu încheierea cu Societatea ENGIE Romania a unui 

contract de furnizare, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim 

de UI şi la preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă stabilit de către FUI, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

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

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

 

 

 



Anexez prezentei cereri următoarele documentele: 

• actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

(copie); 

• actul de proprietate sau adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale 

care atestă faptul că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar 

sau alt document care atestădreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul 

locului de consum (copie); 

• acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a 

gazelor naturale [dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al 

dreptului de folosinţă]. 

 

 

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

de furnizare sunt conforme cu originalele. 

 

Nume Prenume: ................................................................................................................... 

În calitate de:  solicitant, în nume propriu /  împuternicit /  reprezentant legal 

 

 

 

 

Dată                                                                                                                Semnătură solicitant  

 

 

…………….....….…….. 


