
DECLARAŢIE PE PROPRIA RǍSPUNDERE 

Subsemnatul ..............………………………………………………….., în calitate de 
administrator/reprezentant legal al …...........................................……………, cu sediul social în localitatea 
…………..........…………., str. ............…...…………….., nr. .........., judeţul/sectorul.............................., 
identificat cu CI/BI seria .......... nr. ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire 
la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că instituţia/operatorul economic pe care îl 
administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)      (i)      (ii)     (iii)      (iv)      (v)       
d)      e)      din OUG nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică și 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.357/2022.   

Prin prezenta declarație înțeleg că plafonarea se va aplica cu data de întâi a lunii următoare celei în care 
s-a depus prezentul document.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar)  ......................................................... 

Semnătura ...................................... 

Data .................................. 

SOLICITARE 

Către: ENGIE Romania 

Subscrisa, ....................................................................., cu sediul social în localitatea 
....................................., str. ........................................, nr. ........, judeţul ............................./municipiul 
......................................, sectorul .................., CIF/CUI nr. .............................., reprezentată de 
...................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al 
............................................, identificat cu CI/BI seria ...... nr. ..................., cod client ......................., solicit 
aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)     (i)     (ii)      (iii)      (iv)     (v)       d)      e)      din OUG nr. 27/2022 
privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
energiei, cu modificări si completări aduse prin Legea nr. 357/2022.. 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ........................................................ 

Semnătura ......................................... 

Data .......................................... 
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