
Declaratie pe propria raspundere  

Denumire client………………………………………………………………... 
CNP/CUI/Nr. înreg…………………………………………………………. 
Cod client……………………………………………………………………. 
Reprezentant legal………………………………………………………………. 
Domiciliu/ Sediu……………………………………………………………….. 
E –mail………………………………………………………………………. 
Telefon………………………………………………………………………… 

 

declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 şi 323 Cod Penal, următoarele: 

(i) folosesc legal imobilul ce reprezintă locul de consum energie electrică și/ sau gaze naturale pentru care am acceptat 
oferta SC ELECTROMAGNETICA S.A. și am dreptul de a încheia în mod valid și legal contractul de furnizare energie 
electrică; 

(ii) locul de consum ce face obiectul contractului de furnizare energie electrică și/ sau gaze naturale nu este revendicat din 
cunoştinţele mele de o altă persoană și nu știu să existe litigii locative, eu având dreptul de folosinţă al spaţiului respectiv; 

(iii)  în cazul în care o altă persoană, care dovedeşte că este titularul dreptului de proprietate/ folosinţă asupra locului de 
consum, subsemnatul/ subscrisa neavând într-un astfel de caz folosinţa imobilului în discuţie, va cere furnizorului SC 
ELECTROMAGNETICA S.A. încetarea contractului de furnizare energie electrică încheiat cu subsemnatul/ subscrisa, 
înțeleg și sunt de acord a) cu respectiva încetare și b) să despăgubesc furnizorul pentru orice prejudiciu rezultat din 
reclamaţii sau acţiuni în justiţie ce i se vor imputa acestuia şi care rezultă în mod direct din încalcarea drepturilor 
titularului dreptului de proprietate/ folosinţă al imobilului în legătură cu încheierea contractului de furnizare; 

(iv) sunt de acord să îndeplinesc toate obligaţiile prevăzute în contractul pe care urmează să îl închei pentru furnizarea de 
energie electrică , inclusiv să achit integral toate facturile de consum ce îmi aparţin şi eventualele dobânzi penalizatoare, 
chiar şi în cazul în care sunt semnalate nereguli cu privire la veridicitatea prezentei declaraţii şi o altă persoană dovedeşte 
că este titularul dreptului de proprietate/ folosinţă al imobilului; 

(v)  înţeleg şi sunt de acord ca în situaţia în care o altă persoană dovedeşte că este titularul dreptului de proprietate/ folosinţă 
şi solicită încheierea unui contract de furnizare energie electrică pentru locul de consum care face obiectul prezentei 
declaraţii, contractul de furnizare încheiat între subsemnatul şi SC ELECTROMAGNETICA S.A. să înceteze; 

(vi) în situația în care, pe perioada de derulare a Contractului de furnizare a energiei electrice, subsemnatului/ subscrisei îi 
încetează dreptul de proprietate/ folosință asupra locului de consum, acesta se obligă să aducă de îndată la cunoștința 
SC ELECTROMAGNETICA S.A. modificarea survenită și să solicite încetarea contractului. 

(vii) declar pe propria răspundere că în spaţiul ce reprezintă loc de consum energie electrică se desfăşoară numai activităţi 
casnice.(Declarația este valabilă numai în măsura în care persoana care declară este un client casnic).  

(viii) Dau prezenta declaraţie în vederea încheierii contractului de furnizare energie electrică naturale pentru locul de consum 
mai sus menționat şi îmi asum integral consecinţele juridice ce decurg din aceasta 

 

  
Data:………………………………………….. 
Semnatura……………………………………. 
Nume, Prenume………………………….. 
 


