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Anexa 
la Regulamentul pnvind 
procedura de schimbare 
a furnizorului de gaze naturale 
de către consumatoni finali 

Către 
(furnizorul aciuai) 

(operatorul de ге|еа) 

Notificare de reziliere unilaterală a Contractului de furnizare a gazelor naturale din data de 

I în conformitate cu prevederile Legii cu pnvire la gazele naturale, subsemnatul, 
, codul fiscal/ nr de identificare 

(IDNO) , cu sediul/cu domiciliul în 
, str nr , tel , fax 

, reprezenta! pnn , 
notific pnn prezenta despre rezilierea Contractului de furnizare a gazelor naturale nr , din 
data de 

2 Valoarea totala a facturilor restante la data expediem prezentei notificări, emise în baza 
contractului menţionat, este de lei 

3 Indicaţiile echipamentelor de măsurare !a data expedient prezentei notificări sunt 
, , pentru locul de consum cu adresa , 

echipamentul de măsurare nr , 
, , pentru locul de consum cu adresa , 

echipamentul de măsurare nr 

4 Contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a 
serviciului de distribuţie a gazelor naturaie va fi încheiat cu 

(numele/denumirea consumatorului fmal sau a furnizorului nou dupa caz) 

5 Adresa poştei electronice a consumatorului final 
6 Consumator final 

(semnătura) 

Rubrica 4 se completează doar in cazul in care contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, 
contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul ( unie) de consum pentru care se solicită 
schimbarea furnizorului de gaze naturale este încheiat intre operatorul de reţea ;i furnizorul actual sau in cazul m care 
consumatorul final cu care este încheiat contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de 
prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale doreţte ca respectivul contract să fie încheiat intre operatorul de reţea 
;i furnizorul nou 

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

1 8 5 9 D E C I Z I E 
cu privire la suspendarea Deciziei n r . 3 / 1 5 6 6 
din 2 0 . 0 9 . 2 0 1 3 privind avizarea Asociaţiei 
„Drepturi de Autor şi Conexe" 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi 
convocată în temeiul Ordinului directorului general nr 107 
din 11 06 2012, 

întru executarea încheierii executorului judecătoresc, 
Stoian Gngore, nr 176-1212/14 din 01 12 2014, pnvindl1 

intentarea procedurii de executare a documentului 
executoriu nr 3-1958/14 din 20 11 2014, emis de 
Judecătoria Rîşcani, de a obliga Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) să emită decizia de 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
Nr. 6/3030. Chişinău, 15 decembrie 2014. ' 

suspendare a activităţii Asociaţiei „Drepturi de Autor şi 
Conexe" Tn partea ce ţine de colectarea remuneraţiei pentru 
drepturile de autor şi conexe cu publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

DECIDE: 
Se suspendă Decizia nr 3/1566 din 20 09 2013, 

publicată în Monitorul Oficial nr 216-220 din 04 10 2013, 
privind avizarea Asociaţiei „Drepturi de Autor şi Conexe" în 
partea ce ţine de colectarea remuneraţiei pentru drepturile 
de autor şi conexe pînă la soluţionarea cauzei în fond 
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