
Factură fiscală seria 21MI nr. 04419211 din data de 31.03.2021 

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, 
Bucuresti, cod poştal 030667 
CIF  Nr Tnreg. J
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 lei 
*Cod IBAN 

10585 
Prin Punct Enel 
Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, sector 3, Bucuresti 
Program L - V 09:00 - 17:00 

Centru informaţii clienţi 
Program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00, 
Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977. 
E-mail contacteemso(ffienel.com, www.enel.ro 
Tel. deranjamente 0800 070 888 
Perioadă emitere factură: lunar 

Perioade defacturere: 
01.02.2020-31.03,2020 
Med stabillre Iridex: 
faclura de corecte 
Dat cadenţ
12.04.2021 

SD3 SALU 
DESZAPEZ 

INTRARE NR.
IESIR 

Z1UA LUNA 

Adresa de corespondenţa 
Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod poştal 
031303 
Client SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 

Client: SD3-SALUBRITATE S1 DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF
Cont  
Bancă BANCA COMERCIALA ROMANA 
Cod Client  
Cod (furnizor): 0300 
Număr/dată contract 5319213655/06.06.2019 

Cod plata: 110713034 
ID facboă: 11000440671 

Produse UM Valoare 
Vaioare fac:urata tara TVA (conforrn "Databi faciura') lei 370,59 

2 Total baza de impozitare TVA. iEd 370.59 
3 TVA 19% (3=2'19%) Isi 70.41 
4 VALOARE FACTURA CURENTA (4=-1+3) (contorrn 'Detalii factura") lei 441,00 

Sold la data emiterii facturil (facturi restante sau cred1) îei 0,00 

6 Total de plata (644+5) lei 441,00 

Neachlterea facturti in termen de 30 zile de la data stadenţel are dnst consednţa perceperea ckrbanzilor penallzatuare incepnd cu prIma zi dupa data 
si:;ndenţai facluni şi pene la data achltAnt aceslela ş Trilreruperea alimenUkril cu onergle elecince conforrn preavizulul cornunicat de funtwor chentulu, firiat, 
dar nu mal deweme de a 50 a z, de ia data scadenţei 

Cornparator oteile Ue turnizare onergie dectric0 www.anre.roIrcJinfo insumatori~rator-de-tarife 

Alte informatiilDetalieri: 
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona Impreună cu noi, Tn baza procedurii de 
soluţionare intemă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. 1n caz de neinţelegeri precontractuale şi/sau de neinţelegeri Tn derularea contractului, 
nesoluţionate Impreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 128/2020, cu modificarile din Ord. 174/2020, Ord. 
61/2013 sau instanţelor competente. 

*Pentru plata facturilor puteţi alege, Tn funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro,
inclusiv acest cont bancar. 

Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plătii, vă rugam folosiţi codul de plată şi ID-ul facturii. 
In cazul plăţii facturilor restante, este suficientă folosirea codului de plată. 

021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania pentru orice informatie comerciala, program 
L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 ; +40372 436 436 - numar apelabil din strainatate. 
Pentru transmiterea indexului autocitit, ramane valabil numarul gratuit 0800070809. 
*numar cu tarif normal din orice retea 

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă in valoare de 
441,00 Lei 

11 11111111 1111 1111 1111111 
1 10004406710000000441003103211 1071303486 
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Detalii factură fiscală seria 21MI nr. 04419211 din data de 31.03.2021 

Adresa loc consum Strada Releului, nr. 4, sector 3, Bucuresti, cod postal 032109, cod loc consum 5007706051, tip pret final serviciul universal, nivel 
tensiune punct delimitare JT, citire de regularizare 04.05.2021 - 07.05.2021. 

Specificaţie Perloadă facturată UM Const. 
Index vechii/ Index noui 

mod mod 
stabilire stabilire 

Corecfie energie 
reactiva inductiva 

Corectie energie 
reactiva inductiva 

01.02.20 - 29.02.20 

01.03.20 - 31.03.20 

kVARh 

kVARh 

0 

0 

Centitate 
rnăsurată 

Corecţii 
Factor 

de 
putere 

Cantttale 
de 

facturat 

Nr. onsum 

zil. rmedi. (kwhizi) 
201,00 29 

1.214,00 31 

Nr.crt Denumlre servicli facturate 
Perloada do 

facturare 
Cantitate 

U.M. 
facturată 

Prek unitar 
fără TVA 
(letIU.M.) 

Valoare fara-
TVA (lei) 

Valoare 
TVA 
(let) 

1 

2 

3 

Energie reactiva total ( 1= 2) 

Energie reactiva inductiva 

ilEnergie activa facturata in perioada simara a 
anului precedent 

01.02.20 - 31.03.20 

01.02.20 - 31.03.20 

1.415,00 

1.415,00 

0,00 

kVARh 

kWh 

0,261900 

370,59 

370,59 

70,41 

70,41 

lemei legal contnbuţle crwinerană OrdANNE 239/2020, Temei legtal cerliticate vern L134/2012,L184/2018, OUG 24/2017; Ord.ANRE 187/2018,,,' 
33 238/2019.18,237P2020: Terne+ legal prek serviciu unlversal (SU) clienţ cesnk:i s) prek energie decInc3 clrenu noncesntd: prek SU şi prek non Stkk 
detennmate de furnizar pe crfierik concuronitale: Ord. ANRE nr.171,24112020; Temel legal nsducere cornerciata: Ord. ANRE nr.502021 Tomei legă) prek d " 
ultimă nstanra cilenţ casnict si citenti noncasnie. Ord. ANRE nr.171.241/2020, Act:i.L9 unitară consum comercial/necomerc)al. L227/2015.energie uttf 
in scup comercid 2,61 lek/MWh,enen;rie uttlizată in scop necomerckal 5,23 leilMWh, Temei legal tanfe reglementate:QrdAN 
.214,215,216,217,218,219,220,221 727/2020, 1012021. Tartf transpun: 19,22 lei/MWh, Terif servicii de sistem 10,82 lei/MVVh, Tarif dkstribukie 157.1 
letiMWh. Alte reglementan: Orct.ANRE 9, b8,1 T7/2015, 11.76/2016, 6,12,49/2017; 218,226/2018. 194,234.235/2019 74,77.155,138,190,224.242/202 
Dedzikle ANRE 2120,2121/44 

Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru penoada ianuarie 2020 - decembrie 2020: 0,45061 CV/MWh. 
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2021. 142,2107 lei/CV 

p = Ccv*pmpPCSV [lei/MWh] unde: 
p reprezinta pretul unitar, in lei/MWh; 
Ccv reprezinta cota obligatorie estimata de achizitie de CV, in CV/MWh; 
pmpPCSCV reprezinta pretul mediu ponderat al tranzactiilor incheiate pe piata centralizata anonima spot de CV din luna anterioara, publicat pe PCSCV de 
OPCV pe site-ul propriu, aplicabil in intervalui de facturare, in 
incepănd cu data de 01.01.2020, pentru consumul de energie activă, furnizorul de ultimă instanţă aplica preţurile determinate de acesta pe criterii 
concurenţiale. Puteţi găsi preturile finale in vigoare la www.enel.ro.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, Intre valorile inregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului. 
** Energie electrică activă facturată in perioada cuprinsă intre ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, 
stabilite conform contractului. 
***Consum facturat pentru perioada cuprinsă in ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă intre consumul efectiv realizat de energie 
electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum. 
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