
 

 

 

 

CERERE PENTRU ÎNCHEIEREA  

CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 
 

 

Nr. înregistrare: ........... /........................... 

 

 

 Persoană fizică                   Persoană juridică                  Asociaţie de proprietari/locatari 

 

[............................................................................................................]     [.......................................................] [...........................................................] 

Solicitant            Cod abonat    Identificat prin CNP / CUI / CIF 

 

 

[........................................] [...........................................] [............................................................]     [......]     [.......]     [.......]    [.........] [..........] 

Adresa: Județul  Localitatea   Strada        Nr.      Bloc      Scara Etaj Apt. 

 

Adresa de corespundenţă (*dacă diferă de adresa anterioară): 

[........................................] [...........................................] [............................................................]     [......]     [.......]     [.......]    [.........] [..........] 

Județul   Localitatea   Strada        Nr.      Bloc      Scara Etaj Apt. 

 

[..........................................]  [..........................................] [...........................................] [.........................................................................................] 

Tel. fix   Tel. mobil   Fax   Email  

 

[........................................................................................................................................................................................................................................] 

Reprezentant legal (*numai în cazul persoanelor juridice şi al asociaţiilor de proprietari) 

 

 

Prin prezenta, solicit încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru următorul PUNCT DE CONSUM: 

 

[........................................] [...........................................] [............................................................]     [......]     [.......]     [.......]    [.........] [..........] 

Adresa: Județul  Localitatea   Strada        Nr.      Bloc      Scara Etaj Apt. 

 

 

Documente anexate: 

 acord acces (copie); 

 actul de proprietate, contractul de închiriere sau autorizația de construcţie, după caz (copie); 

 actul de identitate / certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, după caz (copie); 

 declaraţie proprietarului prin care să confirme dreptul chiriaşului de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pentru punctul 

de consum care face obiectul contractului (dacă este cazul) (original). 

 

Indexul contorului de măsurare la data cererii de încheiere a contractului: 

 

[...........................................................]   [.......................................................]  [.......................................................] 

Seria contorului     Index contor necorectat   Index contor corectat 

 
 

Cunoscând dispoziţiile articolelor din Codul penal privind falsul în declaraţii şi înscrisuri, declar pe propria răspundere că: 

 documentele în copie prezentate la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale sunt conforme cu originalele; 

 în spaţiul aferent punctului de consum susmenţionat, gazul natural se utilizează exclusiv în scopul încălzirii spaţiului, producerii apei calde şi/sau pentru gătit. 
 

 

 Prin prezenta cerere de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, declar că am luat la cunoştinţă contractul propus de S.C. GAZ EST S.A. şi 

sunt de acord cu încheierea lui pentru punctul de consum susmenţionat. 

 

 

[ ............. / ............. / .................... ]        [.......................................................] 

Data           Semnătura solicitantului  


