
 
Anexa 4  la oferta nr. ................... a TRANSENERGO COM S.A (IN REORGANIZARE) 

pentru furnizarea energiei electrice catre consumatorul non-casnic 

 

 

Către:  ..... ..........(denumirea furnizorului actual de energie electrică) 

  (adresa) 

Fax/ email: ......  (.....) 

 

Spre ştiinţă:  ____________  (denumirea operatorului de reţea de energie electrică – distributia) 

Fax/email: .....  (.....) 

 

Către:  TRANSENERGO COM S.A (IN REORGANIZARE), cu sediul în Voluntari, 

Ilfov, str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 2, biroul 1, parter, mail: office@transenergo.ro , Tel.: 

+4 0371 479 866, Fax: +4 0371 612 141inregistrata la Reg. Comertului la nr. J23/3660/2021, 

CUI RO16976082, licenta de furnizare energie electrica nr. 1754/04.02.2015, reprezentată 

legal prin COMAN Rada în calitate de administrator special, denumită Furnizor, având 

calitatea de Vânzator,  

 

Email : office@transenergo.ro 
 

Subiect : Notificare privind încetarea contractului de furnizare a energiei electrice 

                     

 

NOTIFICARE  

Privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice  

nr. ____________ din data de _________ 

 

Energie electrică □ Gaze naturale □ 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie 

electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019, 

 

clientul final 

 
 

Nr. 

Crt. 

 

 

Client 

 

Adresa completa loc de consum 

Codul POD/CLC 

(cod unic de identificare a  

punctului de masurare, 

inscris pe factura de 

energie electrica) 

 

 

Nivel de 

tensiune 

1. ...................  cu sediul in ............. .........., avand 

cod de inregistrare fiscala ............, 

cont: .............., deschis la ................, 

reprezentata legal de ............., 

presedinte 

  

2 ......................... cu sediul in ....... ............., 

inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub nr. ........., CIF RO 

.........., cont avand cod IBAN 

..................deschis la ..............., 

reprezentata legal prin domnul ......... 

– Administrator 

  

prin prezenta împuternicesc pe TRANSENERGO COM S.A (IN REORGANIZARE) (denumirea 

furnizorului nou cu care s-a încheiat un contract de furnizare) 

 

mailto:office@transenergo.ro


a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru locuri 

de consum mentionate mai sus din categoria consum noncasnic: 

 

   Nr. crt. POD/CLC                        Adresa locului de consum                      Categoria de consum 

             (casnic/noncasnic) 

 

b) să notifice . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului actual) cu privire la denunțarea unilaterală a 

Contractului de furnizare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . încheiat cu acesta. 

 

 

Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este . . . . . . . . . . . 

 

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual: 

 

□ energie electrică 

 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 

 

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 

 

□ nedeterminată 

 

Client final, 

____________ 

(nume societate) 

___________________________________________ 

(semnatura reprezentant legal si stampila societatii) 

 

 


