
CERERE 
privind aplicarea prețului final facturat plafonat pentru energia electrică conform 

prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin 
Legea nr. 357/2022 și OUG nr. 192/2022 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................., cu domiciliul în 
.........................................................................................................................................................
.......……………………, legitimat/legitimată cu CI/BI seria ……… nr. .................................., 
eliberat de ……......…………………………,  solicit aplicarea prețului final facturat plafonat 
pentru energia electrică la cod loc consum/tehnic (codul se află pe prima pagină a facturii) 
............................................................................, conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 și OUG nr. 192/2022,  pentru 
care am calitatea de (se bifează, după caz): 

 titular al contractului de energie electrică la locul de consum menționat mai sus

sau

 chiriaș la locul de consum menționat mai sus, pentru care depun copia contractului
de închiriere și următoarea declarație pe propria răspundere.

 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria 
răspundere că doresc să beneficiez de prețul plafonat la locul de consum identificat prin cod loc 
consum/tehnic ....................................................................................... (codul se află pe prima 
pagină a facturii) întrucât mă încadrez la prevederile art. 1 alin. 1 litera a) punctele (iii) (iv) 
(se bifează una din situația/situațiile de mai jos): 

 (iii) clienții casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza
unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere - limita de vârstă se prelungeşte până la
26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ;

 (iv) clienţii casnici familii monoparentale care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de
până în 18 ani, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere - limita de vârstă
se prelungeşte până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.

Prin prezenta declarație înțeleg că plafonarea se aplică cu data de întâi a lunii următoare 
celei în care s-a depus cererea și declarația, iar în cazul în care intervin modificări în 
perioada de aplicare a legii, față de cele declarate, mă oblig să informez furnizorul. 

Data Semnătura 

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