
 

   Nr.              /....................... 

 

Catre:  ......................                                                          

În atenţia: ........................ 

Subiect:  PREAVIZ DE DECONECTARE 

 

 

 PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. (in reorganizare), cu sediul în Voluntari,Ilfov, Str. Strefan 

cel Mare, nr. 7A, cam. 4 si5 , tel: 0371.479.866, fax: 0371.612.141., mail: office@pgp-energy.ro , 

inregistrata la Reg. Comertului la nr. J23/3507/2021, CUI 30508281., avand contul bancar 

RO10BTRL06401202H29693XX - BANCA TRANSILVANIA licenta de furnizare energie electrica nr. 

1771/01.04.2015., reprezentată legal prin Nelu Coman în calitate de administrator special, precum și prin 

administrator judiciar si prin Administrator judiciar - Consorțiul format din PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, 

cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 1-2, sector 1, reprezentant prin practician in 

insolventa coordonator TOMA Ioana si SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL cu sediul in Bucuresti, 

str. Traian nr. 2, bl. F1, Sc.3, Ap.1,2,3, Sector 3, reprezentat prin Asociat coordonator Mihai Florea , 

denumită Furnizor,avand in vedere neplata consumului de energie electrica precum si intarzierile repetate 

la plata facturilor emise de societatea noastra pentru prestarea serviciului de furnizare de energie 

electrica conform contractului nr..............., in temeiul prevederilor art. ..... alin. ….. din contractul 

mentionat si in conformitate cu reglementarile ANRE, emitem prezentul 

PREAVIZ DE DECONECTARE 

Prin care va aducem la cunostinta ca in cazul in care nu faceti dovada efectuarii platilor restante 

pana in data de ...................., vom proceda la sistarea furnizarii energiei electrice pentru punctul de 

consum ce face obiectul contractului nr.................... in data de ............... ora 12:00. 

 Motivul deciziei noastre il constituie neplata sumei de ................ lei, scadenta la data prezentei  

conform facturilor mentionate mai jos:  
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Numar Data Scadenta Facturat Achitat 

Neachitat 
(Suma 
datorata 
scadenta) 

      

TOTAL          
             

    In ipoteza in care nu va veti conforma prezentului preaviz, potrivit art..... alin..... din contractul  nr. 

............ , vom aplica in mod obligatoriu masura sistarii furnizarii la locul de consum indicat in contract, 

incepand cu data de  ......................... ora 12:00, cu respectarea art. 35 alin. 2 lit. a) din Ordinul ANRE nr. 

235/2019 privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali. In cazul in care vom fi 

obligati, potrivit celor de mai sus, din culpa dvs. exclusiva, sa aplicam masura sistarii furnizarii energiei 

electrice in temeiul contractului, va somam sa luati toate masurile tehnice si de siguranta in exploatare 

necesare pentru ca sistarea furnizarii energiei electrice din culpa dvs. să nu conduca la punerea in 

primejdie a integritatii si vietii persoanelor ori la distrugeri de bunuri. In acest sens, va aducem la 

cunostinta faptul ca, potrivit pct. ….. alin. ……. din Avizul de racordare …………./…………….(anexat la 

prezenta), care face parte integranta din contractul de furnizare nr. ........................... (conform pct. 9 (1) 

din avizul de racordare mentionat), pentru instalatiile la care intreruperea energiei electrice poate avea 

efecte deosebite, dvs. aveti obligatia sa asigurati din surse proprii alimentarea acestora cu energie 

electrica.   

Mentionam ca si pentru toata aceasta perioada datorati plata energiei electrice consumate si a 

penalitatilor si de asemenea veti suporta si toate celelalte consecinte (financiare, legale, tehnice si de 

orice alta natura) ce decurg din incalcarea obligatiilor legale si contractuale asumate, o parte dintre aceste 

consecinte fiind deja descrise in prezentul document.   

[A se insera, daca este cazul, si informații privind garanția financiară care trebuie constituită si costul 

estimat al serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum] 

Mentionam ca taxele de deconectare si reconectare vor fi suportate de catre Dvs. conform 

contractului mai sus mentionat. 

Prezentul preaviz a fost transmis catre ........................... si  catre operatorul de  distributie 

……………………….. 

 

 

..................................… 
........................................ 

 

 

 


