
Factură fiscală seria 22MI nr. 01289655 din data de 19.01.2022 

SD3 SALU 
DESZAPZ 

INTRARE NR 
IESI' 

2111 

FURNIZOR Enel Ener0e Muntenia SA 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, 
Bucuresti, cod poştal 030667 
CIF R024387371 Nr. Inreg. J40/14506/2008 
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 lei 

Operator de date cu caracter personal nr. 10585 
Prin Punct Enel 
Şos. Giurgiului, nr. 127, bl. 28, et. parter, sector 4, 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 contacteem.ro enel.com www.enel.ro 
Tel. deranjamente 0800 070 888 
Tel. pentru comunicare index autocitit, apel gratuit: 0800 07 08 09 
Perioadă de comunicare index autocitit: 22.01.2022-31.01.2022 
Perioad'ă emitere factură: lunar 

Perioada de facturare: 
01 12 2021-31 12.2021 
Mod stabilire index: 
Estimare 
Data scadenţa: 
31 01 2022 

E SI 
S.R.L. 

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

Client: SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF R037804020 
Cont

Cod Client:  
Cod (furnizor): 0300 
Num'ar/dată contract 5239367852/27 11.2018 

Cod plata: 110713034 
1 10 factura 41004819321 

Produse 

Valaare facturata fara TVA (conform "Detaii( factura) 
L Total baza de impozitare TVA 
3 TVA 19% (3-219%) 

VALOARE FACTURA CURENTA (4.1+3) (conform "Detalii factura") 
5 Soki la data enaiteril facturii (facturi restante sau credit) 
6 Total de plata (6=4+5) 

CONSUM ENERGIE ACT1VA 
(Detaliile facturii se regasesc în paginaipaginile urrnatoare) 

UM Valoare 
lei 0,00 
lei 0,00 
lei 0,00 
lei 0 00 
lei 107 577,38 
lei 107.677,38 

k+/Vb 0,00 

Neachltarea facturii în termen de 30 ztle de la data scadentei are drept consecinţa perceperea dobanzilor penalizatoare Incepand cu prirna zi clupa data 
scadenţel facturii şi pana la data achitani acestela ş+ intreruperea alimentam cu energie electrica conform preavizulta comunicat de furnizor clientulul 
dar nu mai devreme de a 50 a 2.1 de la data scadenţel 

Comparator oferte de furnizare energie electrică www.anre.ro/roanfo-consurnatori/comparator-de-tarife 

Alte informatil/Detalieri: 
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona Impreună cu noi, in baza procedurii de 
soluţionare internă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. 1n caz de neInţelegeri precontractuale şi/sau de neInţelegeri In 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, in funcţie de preferinţele dumneavoastra, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe versa sau pe www.enel.ro,
inclusiv acest cont bancar. 

Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plăţii, vă rugam folosiţi codul de plată şi ID-ul facturii. 
1n 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 soldul la zi 
107.677,38 Lei 

1111111111111111111111111 1111 1111 1111 
0000000000000001076773819012211071303446 
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e .14k 
Adresa loc consum Splaiul Unirii, nr. FN, sector 3, Bucuresti, ai4,44DstaNal40, cl)oc consum 5003839514, pret nonSU noncasnic, nivel tensiune 
punct delimitare JT, perioada de comunicare index autocitit 22.01.2022-31.01.2022, citire de regularizare 06.02.2022 - 15.02.2022. 
Cod punct de măsură R0001E110713034, nivel tensiune punct măsură JT, tip contor Contor inteligent, cod eneltel: 110713034. 

măsura 

Serie contor: 18G14570110082571 Tip conto : CST0410 ACDSGMR,3"230/400 5(20)A 

1402,7/ 1402,7/ 
Energie activa 01.12.21 - 31.12.21 kWh 20 estimat 

furnizor 
estimat 
furnizor 

0,00 0,00 31 0,00 

1 Energie activa total* 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 0,00 

2 Energie activa facturata anterior*" 

3 Energie activa factura curenta (3=1+2)- 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 0,00 

4 Energie activa pret nonSU noncasnic factura 
curenta 01.12.21 - 31.12.21 0,00 kWh 0,641690 0,00 0,00 

5 Contributie pentru cogenerare factura curenta 01.12.21 - 31.12.21 0,00 kWh 0,025540 0,00 0,00 

6 Certificate verzi factura curenta 01.12.21 - 31.12.21 0,000 MWh 64,0659204 0,00 0,00 

7 Acciza 01.12.21 - 31.12.21 0,000 MWh 2,610000 0,00 0,00 

8 Total energie activa consumata ( 8= 3+ 5+ 6+ 
7) 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 

9 
TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC 
CONSUM ( 9= 8) 0,00 

10 
TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC 
CONSUM CU TVA [10= 9+ TVA] 0,00 

11 
Energie activa facturata in perioada similara a 
anului precedent 0,00 kWh 

TeMi legat oDntribuţie geilemre: OrdANRE 111 0 , .1"enel legal eerti1tcate OUG 24/201.7; 
Ş 

OrdANRE 187/2018; 
m 33/2019, 18, 237/2020, 9/2021; Te i ppreţ seNic unrversai SU) dienţi easnici pr wwgte e ectnce citentt 1101.1C8S111£1: preţ Sti preţ non SU 

ckeerminate de ftenizor pe. enteriţ onciien1iale rd ANRE nr.171, 241/2021), 5/2021; Temilegal preţ de ultirnă iristanţ ctienţt casnict si ebentt 
nortdasnic; Ord. ANRE nr.171, 241/2020, 5/2021; Ătti,Ză unitară conaort ectInerţiallnemmrcial: L227/2015, energie utifizată in scap comercial 2,61 

MtVh; wltwgtfe txtflizzttă ri scop nect~fal 623 leilMWh, Tentet fegaf tarife reglenwnt~: Ond.ANRE 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222/2020; 10/2021. Tarff tnanspot1 TL: 2Z47 tei/NIM; Tarff tratisp&t TG: 1,49 letIN1Wh: Tar# serVită-$4 statem 9,32 feinvtWb; Tatif distribuţie 169,87 
1e1/R4Wh. Nte reglernentări: OrdANFkE 88, 177/2015; 76=16; 6/2017; 218/2018; 234, 235019; l&S, 190, 224, 242/2020 6, 46, 50, 82/2021; Decizifie 
ANRE 2120, 212112020: L229/2021; Sebett*deSptliirr,7.1..259/202;t. 

Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021: 0,4505 CV/MWh. 
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand Cll 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 piala centralizata anonima spot de CV din luna anterioara, publicat pe PCSCV de 
OPCV pe site-ul propriu, aplicabil in intervalul de facturare, in lei/CV. 
Incepănd cu data de 01.01.2029, pentru consumul de energie activă, furnizorul de ultimă instantă aplică preturile determinate de acesta pe criterii 
concurentiale. Puteti găsi preturile finale in vigoare la wwvv.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 în 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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