Confidential (C3)

Declarație pe propria răspundere
Subsemnata/Subsemnatul…………………………………………………………, legitimat cu BI/Ci seria
……….., nr………………, eliberat de …………………………………, la data de …………………..,
CNP……………………………………, cu domiciliul în localitatea ………………… …………………, str.
…………………………….……., nr. …., bl. …….., sc. ….., et. ……., ap. ……., judet ul/sec torul …………. .,
telefon fix/mobil …………………..…………, e-mail ………………………………………………………….………,
* în calitate de……………………..………….., pentru S.C…………….……………….………, identificată cu
CUI ………….…………, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J ...../....../.............. , cu sediul în localitatea
…………..………, str. …………….…………………….………., nr. …., bl. …….., sc. ….., et. ……., ap. …….,
județul/sectorul ……………….…………….., telefon …………..……….. , e-mail …………………....…………….,
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații,
următoarele:




Dețin un drept locativ asupra spațiului pentru care doresc încheierea contractului de furnizare a energiei
electrice, în calitate de:
proprietar/coproprietar
 unic moștenitor
 comoștenitor



soț



chiriaș



uzufructuar



alt tip de drept locativ ………………………………………



imobilul care constituie locul de consum pentru care solicit contractul de furnizare a energiei electrice nu
face obiectul unui litigiu și acesta nu este revendicat de o altă persoană;
mă oblig să asigur tuturor coproprietarilor/succesorilor/moștenitorilor, după caz, accesul la servic iul de
furnizare energie electrică pentru locul de consum în cauză;
mă oblig să preiau toate responsabilitățile care decurg, ca urmare a derulării contractului de furniz are a
energiei electrice, inclusiv răspunderea în cazul constatării unor intervenții neautorizate sau defec țiuni
ale grupului de masură;
sunt de acord cu rezilierea contractului din inițiativa furnizorului, în cazul în care imobilul este revendicat
de către o altă persoană;
am fost informat și sunt de acord ca, în cazul imobilului cu mai mulți locatari, contractul de furniz are a
energiei electrice se va încheia cu persoana căreia îi este atribuit spațiul unde este montat contorul de
decontare sau o altă persoană împuternicită în acest sens de locatari;
sunt de acord să achit, dacă este cazul, garanția financiară solicitată de furnizor.









beneficiar rentă viageră

Dau prezenta declarație, astăzi ……………………..în vederea încheierii contractului de furnizare a energiei
electrice cu CEZ Vânzare S.A., pentru locul de consum situat în localitatea ………………………………….,
str. ……………..………………., nr. ………, bl. ……., sc. ……, et. …… ap. ……, judeţ/sectorul ……………..,
cod de identificare a locului de consum (LC) ……………..…………. si codul de identificare al punctului de
mãsurare (POD)…………………………………………..
Data

Nume si prenume, ……………………………….
Semnatura ……………………………………….
LS. …………………..

* Se va completa doar de către persoanele juridice

CEZ Vânzare

Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1, Craiova, Jud. Dolj, România
Fax: +40 251 216 002, e-mail: cez_vanzare@cez.ro, www.cez.ro
Cod unic de înregistrare: RO 21349608
Nr. de înregistrare: J16/517/2007
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