
Cod PO.09.01.02/a 

Ed. 1/Rev.2 

Către, 

S.C.  CET HIDROCARBURI  S.A. 
 

CERERE  ÎNCHEIERE  CONTRACT  FURNIZARE  ENERGIE  TERMICĂ 

 persoane juridice 

 

Subscrisa____________________________________________, cu sediul în loc.__________________ 

str._____________________________________________ nr. ________ bl. __________ sc. _______ ap. ____ 

CIF/CUI ________________________ Cont:_____________________________________________________ 

deschis la_____________________________ reprezentată prin _____________________________________ 

în calitate de_____________________________ prin prezenta cerere solicităm: 

 

Încheierea unui contract de furnizare a energiei termice începând cu data de: __________________ 

la adresa: str._______________________________________ nr. ________ bl. __________ sc. _____ ap. ____.  

În cazul în care spaţiul este închiriat, proprietarul răspunde solidar cu chiriaşul pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract. Obiectul contractului de furnizare îl constituie, furnizarea de energie 

termică sub formă de: 
 

 apă caldă de consum:  Da  /  Nu 

 încălzire:    Da  /  Nu 
 

la locul de consum menţionat. Alimentarea se va face din reţelele de termoficare: 
 

 agent primar:   Da  /  Nu 

 agent secundar:   Da  /  Nu 
 

Menţionăm că obiectul de activitate la punctul de lucru pentru care solicităm încheierea contractului 

este:______________________________________________________________________________________. 

Alăturat prezentei depunem următoarele acte in copie: 

✓ certificatul de înregistrare fiscala; 

✓ actul care dă dreptul de folosinţă al spaţiului (contract vânzare-cumpărare, extras CF, act de donaţie); 

✓ certificat constatator eliberat de O.R.C. pentru punctul de lucru, dacă acesta este altul decât sediul de firmă; 

✓ BI/CI (date de identificare administrator/persoana de contact);  

• adresă corespondenţă: str.__________________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ ap. ___. 

• nr. telefon:______________________________________________; 

Am luat la cunoştinţă faptul că agentul economic trebuie să aibă racord şi contorizare separată 

conform Hotărârii Nr. 59 din 31 martie 2008 a Consiliului Local, privind regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică, articolul nr. 233 alineatul 5. În vederea 

realizării celor de mai sus, solicităm stabilirea condiţiilor tehnice pentru proiectare, avizarea şi execuţia 

lucrării. 

Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branşare, racordare şi contorizare vor fi suportate de 

solicitant. 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea 

necorespunzătoare a adevărului făcut unei instituţii, se pedepseşte, declar pe proprie răspundere că datele şi 

informaţiile prezentate corespund realităţii. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 

679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii europene. 

 

Proprietarul spaţiului/chirias_________________  Semnătura___________________ 

Data__________________    Stampila 


