DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind încadrarea în prevederile art. 1, alin. 1, litera c), d), e) din O.U.G. 27/2022

Subsemnata/Subsemnatul…………………………………………………………………………….., în calitate
de administrator/reprezentant legal al …………………………………………………………………………….,
COD CLIENT………………. cu sediul social în localitatea ……………………………., str. …….……………
………………………., nr. …………………….., județul/sectorul………………………………………., identificat
cu CI/BI seria ……………., nr………………, eliberat de ……………………………………………., la data de
……………..……….., având CNP……………………………………………….., cunoscând prevederile art.
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria raspundere, următoarele:
Instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1, alin. 1,
litera:
󠄁 c)
󠄁 întreprinderi mici și mijlocii, asa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiintării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulteriorare – IMM- uri;
󠄁 operatori economici din domeniul industriei alimentare.
󠄁 d)
󠄁 spitale publice/private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
󠄁 unitati de învăţământ publice/private, asa cum sunt definite conform Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
󠄁 creșe/ furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
󠄁 e) – instituţii publice, altele decât cele prevăzute la lit. d) (mai sus),
din Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie
electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206/2022, cu modificările
și completările ulterioare.
Numele și prenumele administrator/reprezentant legal (în clar)
…………………………………….
Semnatură
………………………………………..
Data
………………………………….
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SOLICITARE

Către: CEZ Vanzare S.A.
Subscrisa, ………………………………………………………………., cu sediul social în localitatea/municipiul
…………………………………………. str.………………………….……………………………., nr. …………..,
județul/sectorul, …………………….., bl./sc./ap. …………………………………………………………..telefon
………………………………….înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ………………………………,
având cod unic de înregistrare CUI/CIF ………………………………………, COD CLIENT ………………….
reprezentantă de ………………………………………………………………….., în calitate de
Administrator/reprezentant legal al ………………………………………, identificat prin CI/BI, seria
……………, nr. ……………………., având CNP ………………………………………………………, solicit
aplicarea prevederilor art. 1, alin. 1, litera:
󠄁 c)
󠄁 întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stinularea
înfiintării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulteriorare – IMM- uri;
󠄁 operatori economici din domeniul industriei alimentare.
󠄁 d);
󠄁 Spitale publice/private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
󠄁 unitati de învăţământ publice/private, astfel cum sunt definite conform Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
󠄁 creșe/ furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
󠄁 e) – instituţii publice, altele decât cele prevăzute la lit. d) (mai sus).
din Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie
electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206/2022, cu modificările
și completările ulterioare.
Nota:
 Facilitățile prevăzute de OUG 119/2022, se aplică începând cu data de 01.09.2022, pentru beneficiarii
care depun prezenta solicitare însoțită de declarația pe propria răspundere până la data de 30.09.2022;
 Beneficiarii care nu au depus solicitarea însoţită de declaraţia pe propria răspundere în termenul
prevăzut mai sus, precum şi cei înfiinţaţi după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile
O.U.G 119/2022 începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.
Numele și prenumele administrator/reprezentant legal (în clar)
…………………………………….
Semnatură
………………………………………..
Data
………………………………….
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