CIS GAZ SA
STR. VOINICENILOR, N.686
SANTANA DE MURES, JUD, MURES
Tel/fax: 0265.313.018
Call center: 0265.230.230 Ι 0265.231.231 Ι 021.9753 *
Email: casnici@cisgaz.ro Ι Web: www.cisgaz.com

CERERE
Încheiere contract de furnizare gaze naturale - consumatori casnici
Subsemnatul ………………………………………………………………………………………., cetățean român, domiciliat în
localitatea ………………………………….…………………, str. ………………..……….…………………............, nr. …………,
bl. …….…., sc. ………, et. ……., ap. ………, judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………….., telefon
(fix/mobil) ……………………, adresa de e-mail ........................................................................, legitimat cu act de
identitate BI/CI seria …….., nr. ………………., eliberat de ……………………………………., la data de ……………..,
având CNP …………………………………………….,
Solicit încheierea unui Contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum situat la urmatoarea adresă,
începând cu data de ………………………………... (NU SE COMPLETEAZA DATA*, SE VA COMPLETA DE FURNIZOR),
în localitatea ………………………………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………., bl. …………,
sc. …….., et. ……., ap. ……..., judeţul/sectorul …………………………., cod poştal ……………….. / ( se completează adresa
locului de consum), având actul de proprietate nr. ………………………… / (sau contractul de locaţiune / închiriere / alte acte prevăzute
de lege).
2. Presiunea minimă de furnizare ………………. BAR - se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentației tehnice
avizate de operatorul sistemului de distribuție/transport.

* la completarea datei se va ține cont de prevederile legale care impun clientului final de gaze naturale obligația
de a notifica furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte.

Subsemnatul:

Declar pe proprie raspundere că în spațiul pentru care se solicită încheierea Contractului de furnizare gaze
naturale se desfășoară numai activități casnice/inchiriat in scopuri comerciale.

Împuternicesc prin prezenta Furnizorul CIS GAZ SA, cu transmiterea în numele meu și pentru mine către
actualul Furnizor de gaze naturale …………………………………………… a Notificării privind încetarea Contractului de
furnizare gaze naturale nr. ……………………………………………………..

Declar că am luat la cunoștinta despre drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
dreptul de a se adresa justiției) și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie colectate și procesate de
către Furnizor (inclusiv prin intermediul unor terțe părți utilizate de Furnizor pentru externalizarea anumitor servicii
specifice pieței gazelor naturale) fără limitare de termen, în scopul prestării de servicii de furnizare gaze naturale,
scopuri statistice sau în scopul promovării unor noi produse și servicii de furnizare gaze naturale;

Solicit expedierea corespondenței aferente prezentei cereri la următoarele adrese:
a) E-mail: ……………………………………………………………………………………….
b) Localitatea ……………….………………….………., str. …………...……….…………………… nr. …………, bl. ………..,
sc. ………, et. ………, ap. ………., judeţul/sectorul ……………………………., cod poştal ……………….
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