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Documente necesare – schimbare funizor gaze naturale pentru consumatorii casnici 

 

 

Stimate client, 

 

In vederea procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, va aducem la cunostinta  faptul ca 

documentele necesare pentru incheierea contractului de  furnizare gaze naturale sunt urmatoarele: 

➢ copie după actul de identitate; 

➢ copie după actul de identitate și procura notarială pentru împuternicit (dacă este cazul); 

➢ copie după actul doveditor al dreptului de proprietate sau de folosință pentru fiecare loc de   

consum/declarație în scris pe propria răspundere simplă sau notarială conform căreia se  folosește 

legal imobilul ce reprezintă locul de consum a gazelor naturale în cazul nedeținerii  niciunui 

document din cele menționate anterior; 

➢ acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor  

naturale (dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului); 

➢ oferta acceptată semnată și ștampilată; 

➢ cererea de întocmire a contractului de furnizare gaze naturale semnată și completată cu  datele 

necesare; 

➢ declarație în scris pe propria răspundere privind destinaţia spaţiului care face obiectul  obiectul 

locului de consum, precum și faptul că în spaţiul respectiv gazele naturale sunt  utilizate numai 

pentru desfășurarea activităţilor casnice; 

➢ notificarea de denunțare unilaterală a contractului de furnizare gaze naturale cu actualul  furnizor 

semnată și completată cu datele necesare; 

 

 
Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de 

parcurgerea acestuia. 

 

În situatia în care sunteţi un client casnic care denunţă unilateral un contract de furnizare în regim reglementat, vă 

precizam că, potrivit clauzelor contractuale, această denunţare devine efectivă sub condiţia achitarii tuturor obligaţiilor 

de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată. 

 

 

Va multumim, 

Echipa Axpo Energy ROMANIA S.A 

 

 


