Nr. ________/data______________

CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE
A GAZELOR NATURALE
(persoane juridice)
Către S.C. Distrigaz Sud Reţele SRL,
1. __________________________________________________________ (numele societăţii), reprezentată legal prin
_________________________________________________________________, administrator/director general şi
__________________________________________________, director economic, cu sediul în localitatea
________________________, str.____________________________________, nr.______, bloc ________,sc. _____,
et.____, ap.____, sector/judeţ _________________, cod unic de înregistrare _________________,
cont_________________________________ deschis la Banca _________________________________,
telefon
_______________, fax _________________, e-mail __________________ vă solicit accesul la sistemul de distribuţie
în vederea alimentării cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
Nr
Crt

Denumirea aparatului
nou

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

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

Număr aparate
(buc.)

Da
Nu
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 aparatele de mai sus vor funcţiona la următoarea adresă:
Localitatea
_____________________________,
str._______________________________________________,
nr.______, bloc _______, sc. _____, et. ______, ap. ____, sector/judeţ ________________________

FD-320-1001

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):
 Copie de pe certificatul de înmatriculare
 Copia actului de proprietate/inchiriere (pt. adresa de la pct. 2), cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor
(după caz) şi copie B.I./C.I. ale acestora
 Autorizatie de construire imobil, daca actul de proprietate este doar pentru teren
 Acordul Asociaţiei de Locatari/Proprietari, in conformitate cu. Legea 230/2007 (dupa caz)
 Acordul proprietatului/proprietarilor coloanei de gaze naturale, conform HG nr. 1043/2004
 Acordul proprietarului/proprietarilor conductei/bransamentului sau declaraţie notarială a solicitantului pe propria
răspundere
 Planul de situatie scara 1:500 (2 exemplare)
4.1 Pentru situatia in care cunt afectate proprietati ale unor terte persoane / imobilul pentru care se
cere acordul de acces la sistem este supus unor conditii speciale (ex: imobile apartinand patrimoniului
national, etc.):
Intelegem si suntem de acord prin semnarea prezentei cereri ca subscrisa este singura raspunzatoare in ceea ce
priveste obtinerea acordului / aprobarilor necesare din partea oricaror alti titulari ai dreptului de proprietate / alte
drepturi asupra imobilelor invecinate, care ar fi afectati in orice mod de constructia / modificarea instalatiei de utilizare
ce face obiectul acestei cereri, precum si pentru respectarea tuturor conditiilor relevante si obtinerea tuturor avizelor
si autorizatiilor de la autoritatile competente in vederea proiectarii si construirii instalatiilor de utilizare ale subscrisei.
Pentru evitarea oricarei neintelegeri, subscrisa se obliga sa obtina acordul / aprobarile / avizele necesare, precum si sa
efectueze orice formalitati sau proceduri aplicabile din punct de vedere legal in vederea asigurarii protejarii si
respectarii dreptului de proprietate asupra oricaror imobile / terenuri care nu se afla in proprietatea subscrisei si care
ar putea fi afecate de constructia / modificarea instalatiei de utilizare si respectarii oricaror cerinte legale aplicabile
subscrisei.
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

