
 

Declarație, 

 

Subsemntaul/a ......................................................, CNP ......................................, cu domiciliul în ............................................, 

str. ................................................................., nr. ........., bl. ........, sc. ......, ap. ......, sect. ....., jud. ............................................., 

telefon ..........................., email ..........................................................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere că:  

-  Dețin imobilul situat în localitatea ..........................................., str. ..............................................., nr. ........, bl............, 

sc. ........., ap. ......., sect. ......., jud. ............................................, pentru care solicit încheierea contractului de 

furnizare a energiei electrice, în calitate de: 

[  ] Proprietar; [  ] coproprietar; [  ] uzufructuar/beneficiar al dreptului de abitație, 

[  ] Chiriaș/comodatar, până la data de ……………………….……., 

[  ] Unic moștenitor; [  ] comoștenitor; [  ] soț supraviețuitor, 

[  ] Alte cazuri 

[  ] Fără acte 

-  Dețin  calitatea  menționată  mai  sus  și  mă  aflu  în  folosința  de  fapt  a  imobilului,  de  la  data ………………………….. 

(se vor menționa cel puțin luna și anul); 

-  Nu există vreun litigiu/nu am cunoștință de existența vreunui litigiu în legătură cu deținerea imobilului/dreptul 

de folosință asupra imobilulului sus menționat. 

 

Îmi exprim acordul că în situația în care se va constata existența vreunui litigiu în legatură cu deținerea, dreptul de 

folosință asupra imobilului sus menționat, furnizorul să aibă dreptul să rezilieze acest contract.  

Mă oblig ca în situația în care vor interveni modificări de fapt sau/și de drept ale condițiilor care au stat la baza 

încheierii  contractului  de  furnizare  a  energiei  electrice  care  să  afecteze  dreptul  meu  locativ  cu  privire  la 

imobilul/dreptul de folosință asupra imobilului, aferent locului de consum pentru care a fost încheiat contractul, să notific 

de îndată furnizorul și să solicit încetarea contractului de furnizare al cărui titular sunt. În cazul în care nu notific furnizorul 

asupra modificărilor survenite consimt că prezența sa constituie recunoașterea obligațiilor de plată rezultate din derularea 

contractului de furnizare a energiei electrice, respectiv a obligațiilor de plată a contravalorii facturilor emise în baza 

acestuia. 

Prezenta declarație a fost dată în vederea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul Enel 

Energie Muntenia / Enel Energie și mă oblig să o actualizez ori de cate ori situația o impune. Totodată, sunt de acord, prin 

prezenta ca furnizorul să deruleze campanii de actualizare a prezentei declarații, inclusiv prin mijloace de comunicare la 

distanță, acordul tacit fiind valabil, potrivit prezentei, în cazul în care nu voi raspunde solicitării de actualizare a acesteia.  

 

 

Data: …………………………        
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