Nr._________dată____________
Anexa nr.5

CERERE
întocmire contract de furnizare a energiei electrice consumator casnic

Prin care clientul …………………………., cu domiciliul in localitatea …………….., str.
……….………, nr. …., bl. …., scara .., et. .., ap. …, județul ...., telefon ………………………
e-mail ........................................, având CI seria ………., nr………………………………….
C.N.P ...............................,.........
Solicită: încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice, începând cu data de
……...an..., pentru locul de consum cu codul LC ……………….., din localitatea ……….., str.
………….., nr. …., bl. ….., scara …, et. …., ap. …., județul ...
1. Date generale asupra locului de consum cu serie contor ………………., pentru care se
solicită încheierea contractului de furnizare:
Racordată la rețea anterior, la care nu s-a întrerupt furnizarea energiei electrice;
Nouă;
Reluată de la ………………...,. index contor………………la data ………………
2. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice clientul casnic,
prezintă furnizorului următoarele documente:
Actul de identitate în original și o copie xerox ;
Actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosința asupra spațiului
care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original și se depune o
copie.
3. Date energetice
3.1.Puterea totală instalată în receptoare :
Pi = ... (kW)
3.2.Puterea maximă simultan absorbită: Pmax s.a. = ....(kW)
3.3.Tensiunea nominală de utilizare :
Un = ...(V)
3.4.Consum energie electrică estimat lunar: ........kWh
Solicitantul este de acord cu următoarele condiții:
 Facturile de energie electrică se vor distribui la adresa indicată, prin Poșta Română sau
servicii curierat sau pe adresa de e-mail a consumatorului, în cazul în care este specificată;
 Tariful energiei electrice exclus tarifele de transport, servicii de sistem, tarife de
distribuție, certificate verzi, taxa de cogenerare, acciza și TVA este............lei/kWh;
 Facturarea lunară a energiei estimate, cu regularizare la 3 sau 6 luni, conform indecșilor
transmiși de Operatorul de Distribuție.
 În spațiul respectiv se vor desfășura numai activități casnice.
Data:………………………… Semnătura ………………………
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