VÂLCEA: Florin Brăgău de la PRU a
dat CEZ-ul în judecată

Partidul Romania Unita, prin Florin Brăgău, candidatul PRU la Primaria Muncipiului
Ramnicu Valcea si Consiliul Judetean Valcea, a actionat in judecata CEZ Vanzare SA
pentru abuzurile comise asupra consumatorilor casnici. Presedintele PRU Valcea, Florin
Brăgău, cere instantei de judecata :
– anularea clauzelor abuzive din contractele incheiate cu populatia, respectiv
articolul 77 din ordinul ANRE 64/2014 prin care s-a dispus facturarea in avans a
consumatorului si obligarea CEZ la returnarea tuturor banilor incasati astfel de la
populatie;
– obligarea CEZ Vanzare la restituirea sumelor incasate in mod nejustificat de la
consumatori prin incalcarea metodologiei ANRE de calcul a certificatelor verzi, prin
calcularea eronata a valorii unitare;
– obligarea CEZ Vanzare la restituirea sumelor incasate in mod nejustificat prin
emiterea facturilor de debransare/rebransare de la reteaua furnizorului de utilitati.
– Eliminarea taxei Radio-TV din factura de curent
“ In nicio tara normala, consumatorului nu i se taie curentul fara sa fie anuntat. CEZ

Vanzare a debransat mii de oameni fara sa ii anunte, preavizele au fost trimise, daca
au fot trimise, prin posta, fara confirmare de primire. Nici nu ajungea notificarea la
cetatean, iar acesta se trezea in bezna. Nu e normal asa ceva! Ester un abuz pentru
care CEZ trebuie sa plateasca. Ca sa nu mai vorbim de taxa radio-tv pe care daca nu o
platesti, iti taie curentul! Mai mult, societatea a luat o serie de masuri pentru
economii, dar curentul creste la pret de la un an la altul! In ce tara traiam? Cu
toate ca CEZ a fost sanctionata de ANRE si Curtea de Conturi, consumatorului nu i-a
fost returnat niciun banut din contravaloarea certificatele verzi calculate gresit,
abuziv pe facture de current. Daca nu ia nimeni nicio atitudine, o sa ramanem in
bezna? Noi nu vrem asa ceva!”, Florin Bragau- presedinte PRU Valcea.
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