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FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-177 Ed 1 rev3
CERERE pentru încheiere contract de furnizare a energiei electrice – consumator casnic
Persoană fizică

Asociaţie de proprietari/locatari

A. Subsemnatul1
identificat prin CNP
cu domiciliul în localitatea:
Strada

județ/sector:
, nr.

, telefon

,

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, cod poștal

, email

prin prezenta vă solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum situat în :
Localitatea:
, județ/sector:
Strada

, nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, cod poștal

B. Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii şi în înscrisuri, declar pe propria răspundere:
- că în spaţiul în care este/sunt situat(e) locul/locurile de consum menţionat(e) mai sus se desfăşoară numai activităţi casnice;
- documentele prezentate în copie la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.
C. Menţionez că am luat la cunoştinţă contractul propus de RCS & RDS S.A. şi sunt de acord cu încheierea lui pentru locul/locurile de
consum menţionat(e) mai sus.

Data: _____________________

1

Semnatură: ________________________________

Pentru asociaţia de proprietari/locatari se completează și numele reprezentantului legal.

RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine în Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; atribut fiscal: RO | Capital Social subscris şi vărsat: 38.594.163 LEI | Cod IBAN: RO06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucureşti

Z

Adresa locului de consum conform contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu actualul furnizor, dacă sunt diferenţe faţă de
cea de mai sus:
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D. Anexez la prezenta2 :
certificatul de racordare / avizul tehnic de racordare (copie);
actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului în care este situat locul de consum (copie);
acordul proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare, dacă este cazul3 (original);
ultima factură emisă de furnizorul actual de energie electrică (copie);
actul de identitate al solicitantului (copie).
E. Declar că am luat la cunoştinţă de oferta RCS & RDS S.A. pentru serviciul de furnizare a energiei electrice şi sunt de acord să închei
contractul de furnizare pentru locul/locurile de consum menţionat(e) în prezenta cerere.

Data: _____________________

Semnatură: ________________________________

Înmânată agentului: _____________________________ Cod agent ____________________________

Se bifează doar documentele care sunt anexate cererii.
Este necesară dacă clientul are calitatea de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un
act încheiat cu proprietarul.
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