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Nr. inregistrare: ……
Data: …………..
Cerere de încheiere contract de furnizare gaze naturale
pe piața concurentiala
Clientul casnic de gaze naturale:
Subsemnatul/a ........, domiciliat/ă în localitatea ........, strada .........., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., jud.
Maramureș, tel. ........., email: , având buletinul/cartea de identitate seria ..., nr. ....., eliberat(ă) la data de ........, de
către .........., CNP .......,

Prin prezenta, solicit încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale pe piața concurentiala pentru
locul/locurile de consum situat/e în:
1. localitatea Sighetu Marmatiei, str. ......., nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul
Maramures cod poștal 435500 codul locului de consum ( BDS) ........
Data propusă pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale pe piața concurentiala este
data intrare in vigoare …………….
Anexez următoarele documente:
- actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie),
- actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face
obiectul locului de consum (copie),
- acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor
naturale.
Subsemnatul:





Decar pe proprie răspundere că documentele în copie prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu
originalele.
Declar pe proprie răspundere că spațiul reprezentând locul de consum menționat mai sus are destinație de locuință, iar gazele
naturale sunt utilizate numai pentru desfașurarea activităților casnice.
Declar că am luat la cunoștință despre drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) nr.2016/679 privind preotecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor).
Mandatez prin prezenta furnizorul ................., cu transmiterea în numele meu și pentru mine către furnizorul actual de gaze
naturale .......... a Notificării privind denunțarea unilaterală a Contractului de furnizare gaze naturale nr. ...../data ...... încheiat cu
acesta.

Menționez 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:
………………………………………………………………………………………
 Solicit expedierea corespondenței aferente prezentei cereri la următoarele adrese:
a) E-mail : ………………………
b) localitatea Sighetu Marmatiei, str. ......., nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul
Maramures cod poștal 435500 codul locului de consum (CLC) ........
Client casnic/Reprezentant legal al clientului casnic
……………………
Semnătura si stampila,
............................

