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prin aceasta,vreau sa ma adresez celor de la enel muntenia. locuiesc in bucuresti str.dumbrava
noua 34 bl.p 22 a sc.a sector 5. in data de 22.oct.2012 am depus o reclamatie la punctul de
lucru al enel din str.petre ispirescu unde reclamam un furt de curent electric. prin reclamatia
depusa,inregistrata cu nr. 40482088/22.10.2012 am sesizat urmatoarul aspect: locatara ap.12
de la aceias adresa,Nastase Crisandra Antoanela find titulara contractului pt.furnizarea energiei
electrice si titulara de drept a contractului de inchiriere (mentionez faptul ca acest imobil
apartine P.M.B.)nu mai locuieste la acest domiciliu din anul 2004. acest apartament este ocupat
fara forme legale de un anume domn ION CONSTANTIN. in reclamatie mentionam faptul ca
acesta datorita faptului ca are facturi neachitate in valoare de aproximativ 6000 lei si in ciuda
faptului ca acestuia (de fapt d-nei Nastase) i sa reziliat contractul si intrerupt furnizarea de
energie electrica, acest domn are lumina,fara as fi achitat facturile restante la zi. am mai
mentionat faptul ca desi acesta are curent electric,contoarul acestuia nu inregistreaza
consumul, vind vizibil lipsa sigiliilor de la contoar. la ora si data cand va scriu,acesta este bine
mersi,are lumina. temerea noastra,a locatarilor de pe acelas palier cu acesta,este ca acesta ar
putea fi legat prin baipas de oricare dintre noi sau sa se fi legat de sursa de curent a scarii
blocului. mi sa spus ca se va deplasa cineva la fata locului sa constate. au trecut 2 zile si nimic
nu sa intamplat. stau si ma intreb.....oare cei care trebui sa constate chiar nu au habar de acest
lucru? sau sunt in cunostinta de cauza si musamalizeaza acest aspect aparandusi posturile fara
a lua masurile care se impun. CE SA FAC SI UNDE SA MA MAI ADRESEZ? cu mult
respect.....un locatar.
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