Nr. ________/data______________
CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE
A GAZELOR NATURALE
(Asociatii de Proprietari)
Către S.C. Distrigaz Sud Reţele SRL,
1.
______________________________________________________________________
(denumirea
asociaţiei), reprezentată legal prin _______________________________, preşedinte, legitimat cu B.I./C.I.
seria ______, nr.__________________, eliberat la data de_____________________, emis de
________________________, CNP ____________________ şi ________________________________,
administrator, cu sediul in localitatea __________________, str. ___________________________, nr. ______
bl. _____sc. ____, et. ____, ap. ____ , sector/judeţ _______________, tel._______________, fax
________________, mob.____________________ e-mail __________________________________cod unic
de înregistrare ____________________, cont ______________________________________ deschis la
Banca___________________________________, vă solicit accesul la sistemul de distribuţie în vederea
alimentării cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
Nr
Crt

Denumirea aparatului

Debitul
nominal
(Nm3/h)

Număr aparate
(buc.)

1
2
3
4
5
6
Aparatele de utilizare menţionate la pct. 1. sunt conforme cu legislaţia în vigoare privind aparatele de utlizare a gazelor naturale.
In cazul in care in cererea de acces gaz nu este specificat regimul de presiune dorit de client, solutia de alimentare pentru instalatia de utilizare va fi
adoptata utilizand Presiune Joasa (0,025 bar).

Regim de presiune pentru instalatia de utilizare:
Presiune Medie ........
Presiune Redusa ........
Nr
Crt

Denumirea
aparatului
existent

Se desfiinteaza
Da

Nu

Presiune Joasa ........
Debitul
nominal
(Nm3/h)

Număr aparate
(buc.)

1
2
3
4
5
6
Aparatele de utilizare menţionate la pct. 1. sunt conforme cu legislaţia în vigoare privind aparatele de utlizare a gazelor naturale.

2. Menţionez că imobilul pentru care solicităm accesul la sistemul de distribuţie, unde vor funcţiona aparatele
de
utilizare
de
mai
sus,
este
situat
in
localitatea
______________________,
str.
____________________________, nr.___, bl.____, sc.____, sector/judeţ _________ şi este compus din:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
conform schemei anexate.
( nr. scări, nr. niveluri pe fiecare scară, nr. si tip ap. pe scară şi nivel )

FD-319-1001

3. Tipul solicitării (după caz se va bifa căsuţa/casutele din faţa cerinţei):
A.
Realizarea unei noi instalatii de racordare
 instalatie de utilizare nouă
B.
a)
b)
c)
d)

Modificare elemente de natura tehnica
 suplimentare debit instalat
 separare consumatori racordati initial prin instalatie de racordare unica
 schimbare tip aparat utilizare
 modificare IU cu mentinere receptori existenti

C.
a)
b)

Modificare elemente de natura administrativa
 schimbare denumire utilizator
 preluare cladire racordata prin cumparare, concesionare, inchiriere etc.

4. Acte Necesare (se bifează ce s-a depus):
 Copia actului de identitate (B.I./C.I după caz) ) al preşedintelui Asociaţiei de Proprietari/ împuternicire şi
copia B.I./C.I. a reprezentantului Asociaţiei de Proprietari
 Copia hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a Asociaţiei de Proprietari
 Copia certificatului de înregistrare a Asociaţiei de Proprietari
 Schema anexata conform punctul 2
 Acordul proprietatului/proprietarilor coloanei de gaze naturale, conform HG nr. 1043/2004, dupa caz
 Acordul proprietarului/proprietarilor conductei/bransamentului sau declaraţie notarială a solicitantului pe
propria răspundere
5. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001.

Data:

Semnătura:

Observatii_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Se va completa de Distribuitor / Furnizor:

Branşament nou:
Extindere Conductă şi branşament nou:
Contract de furnizare:
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 DA
 DA
 DA

 NU
 NU
 NU

