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Sentinţa civilă nr. 1/1993 a Curţii de Apel Timişoara

Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants

Comunicat

Federaţia  Asociaţiilor  de  Locatari  Timişoara  informează asociaţiile  de  proprietari/locatari  din 

Timişoara,  cât  şi  consumatorii  individuali,  care  nu  au  fost  de  acord  cu  semnarea  contractului  de 

furnizare de gaze naturale în forma impusă de E.On Gaz România, că, începând cu data de 26 mai 

2011, se pot prezenta la sediul E. On Gaz Timişoara, str. Independenţei nr. 26-28, pentru semnarea 

contractelor.

Precizăm  că,  în  urma demersurilor  făcute  de  FALT  la  ANRE,  a  celor  două  interpelări  din 

Parlament, făcute de dl. senator Gheorghe David,  şi a discuţiilor cu E.On Gaz România - Regiunea de 

Vest,  s-a emis un formular  nou de contract,  care corespunde solicitărilor  noastre (de exemplu,  s-a 

renunţat la taxa de debranşare/rebranşare), şi acum nu mai există motive pentru a refuza încheierea 

contractelor de furnizare a gazelor naturale.

Atragem atenţia că, în lipsa unui contract de furnizare de gaze naturale, furnizorul poate sista 

furnizarea  serviciului.  Divergenţa  care  tocmai  s-a  rezolvat  a  reprezentat  o  excepţie  de  la  regula 

enunţată mai sus.

Pentru  semnarea  contractelor,  preşedinţii  asociaţiilor  de  proprietari/locatari  trebuie  să  se 

prezinte la sediul  E.On Gaz Timişoara cu xerocopia codului  fiscal  şi  ştampila  asociaţiei,  contractul 

urmând să fie semnat pe loc, fiecare parte contractantă primind un exemplar al contractului.

Vom reveni cu amănunte pentru clarificarea situaţiei consumatorilor care au semnat contractele 

de furnizare a gazelor naturale în forma impusă de E.On Gaz, în perioada în care acestea au fost 

contestate. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul nostru, P-ţa Al. Mocioni nr. 9, Timişoara, sau la 

telefon 0256/201237.

Cu deosebită consideraţie,
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