DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU INCHEIEREA
CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA

Subsemnatul / Subsemnata / Subscrisa , ___________________________________, in calitate de
______________________________________________________________________________*
al locului de consum de la adresa ____________________________________________________
in baza actului de spatiu detinut pentru perioada _______________________________________**,
cu urmatoarele date de identificare:
Domiciliu / Sediu: _________________________________________________________________
CNP: _____________________________________, CI Seria / Nr: __________________________
CUI / Nr. inreg.: __________________, Reprezentant legal / Functia: ________________________
E-mail: ____________________________________, Tel. mobil: ____________________________
declar pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de art. 323 si 326 Cod Penal,
urmatoarele:
i)

folosesc in mod legal imobilul ce reprezinta locul de consum de energie electrica mentionat,
pentru care am acceptat oferta din partea Axpo Energy Romania S.A.;

ii)

am dreptul de a incheia in mod legal si valid contractul de furnizare de energie electrica;

iii)

locul de consum ce face obiectul contractului de furnizare de energie electrica nu este revendicat,
din cunostintele mele, de catre o alta persoana si nu stiu sa existe litigii locative, eu avand dreptul
de folosinta al spatiului respectiv;

iv)

in cazul in care se va cere furnizorului Axpo Energy Romania S.A. incetarea contractului de
furnizare de energie electrica de catre o alta persoana care dovedeste ca este titularul dreptului
de proprietate / folosinta asupra locului de consum, subsemnatul / subsemnata inteleg si sunt de
acord cu respectiva incetare si sa despagubesc furnizorul pentru orice prejudiciu rezultat din
reclamatii sau actiuni in justitie ce i se vor imputa acestuia si care rezulta in mod direct din
incalcarea drepturilor titularului dreptului de proprietate / folosinta al imobilului in legatura cu
incheierea contractului de furnizare;

v)

sunt de acord sa indeplinesc toate obligatiile prevazute in contractul pentru furnizarea de energie
electrica, inclusiv achitarea tuturor facturilor de consum ce imi apartin si eventualele dobanzi
penalizatoare, chiar si in cazul in care sunt semnalate nereguli cu privire la veridicitatea prezentei
declaratii si o alta persoana dovedeste ca este titularul dreptului de proprietate / folosinta al
imobilului;

vi)

in situatia in care o alta persoana dovedeste ca este titularul dreptului de proprietate / folosinta si
solicita incheierea unui contract de furnizare de energie electrica pentru locul de consum care
face obiectul prezentei declaratii, inteleg si sunt de acord cu incetarea contractului de furnizare
incheiat intre subsemnatul / subsemnata si Axpo Energy Romania S.A.;

vii)

in situatia in care pe perioada de derulare a contractului de furnizare a energiei electrice,
subsemnatul / sumbsemnata ii inceteaza dreptul de proprietate / folosinta asupra locului de
consum, acesta se obliga sa aduca de indata la cunostinta Axpo Energy Romania S.A.
modificarea survenita si sa solocite incetarea contractului;

viii)

declar pe proprie raspundere ca in spatiul ce reprezinta loc de consum de energie electrica se
desfasoara numai activitati casnice.

Dau prezenta declaratie in vederea incheierii contractului de furnizare de energie electrica pentru
locul de consum mentionat mai sus si imi asum integral consecintele juridice ce decurc din aceasta.

Data: _______________________________________
Nume, Prenume: ______________________________
Semnatura:

*) se va completa cu unul din urmatoarele: proprietar, coproprietar, sot / sotie al / a proprietarului, unic mostenitor, chirias, beneficiar renta
viagera, altele (se va mentiona in mod obligatoriu calitatea);
**) se va completa cu intreaga perioada (data de inceput cu format ZZ-LL-AAAA si data de incheiere ZZ-LL-AAAA) sau perioada
nedeterminata.
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