Nr. înregistrare __________
Data _________________

CERERE
pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării
construcţiilor amplasate în vecinătatea
obiectivelor/sistemelor, aflate în exploatarea Delgaz Grid

Delgaz Grid SA
Pandurilor 42
540554 Tîrgu Mureş

1.Solicitantul
______________________________________________________________
______________________________________________________________,
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)

cu domiciliul/ sediul în ________________________, str.___________________,
nr. ______ jud. /sector__________________, tel/fax______________________,
adresă de e-mail _________________________________
solicită acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiei:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
( descrierea lucrării)
de pe strada_________________, nr.______, din localitatea_________________,
judeţul __________________
amplasată în vecinătatea obiectivelor/sistemelor.
2. Date de contact:

□ aceleaşi cu cele ale solicitantului avizului;
b) □ reprezentant solicitant (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai
a)

jos):

______________________________________________________________,
tel/fax_________________________, e-mail ___________________________

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj)
Petre Stoian (Adj.)

3. Destinatarul facturii şi plătitorul va fi:

□ acelaşi cu solicitantul avizului;
b) □ altul (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):
a)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)

cu sediul/domiciliul în ________________, str.___________________, nr.______,
jud./sector_______________________, tel/fax__________________.
DEGR P03-01-02-F-01, Ed.2

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca Tîrgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,50 RON

4. Documente care se anexează la cerere*:
-

-

Copie de pe CI/BI/ Certificat de înmatriculare al societăţii** (după caz);- 1 exemplar
Copie de pe certificatul de urbanism în termen de valabilitate sau document înlocuitor - 1
exemplar;
Plan de încadrare în zonă la scară - 2 exemplare;
Plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus,
precum şi drumurile de acces aferente (pentru lucrări care se desfăşoară pe distanţe mari -de exemplu:
construcţii/modernizări/reabilitări autostrăzi, drumuri etc., se vor depune planuri de situaţie la scara 1:500
sau 1:1000 numai pentru zonele în care se identifică existenţa reţelelor de distribuţie gaze naturale) - 2
exemplare;
Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie pentru care se solicită avizul*** (după caz) - 1exemplar.

5. În cazuri justificate, pentru elaborarea avizului de amplasament, operatorul SD poate solicita documente suplimentare.
**În cazul în care plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copie BI/CI/ Certificat înmatriculare şi pentru acesta.
*** Pentru lucrările de investiţii infrastructură sau alte lucrări de amploare

Tarifele pentru emiterea avizului sunt în funcţie de lungimea reţelelor de gaze naturale existente, trasate pe planul de
situaţie, în perimetrul propus studiului astfel:
- pentru lungimi de conductă până la 100m , inclusiv:______ lei/aviz;
- pentru lungimi de conductă mai mari de 100m:____ lei + ____lei/m suplimentar pentru ceea ce depăşeşte 100 m.

Prin semnarea prezentei cereri confirm că am luat la cunoștință Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, în vederea lecturării, ce conţine printre altele, informaţii referitoare la scopul şi temeiul
prelucrăriii, durata prelucrării, drepturile mele, măsuri de securitate, reclamaţii etc.

Data:

DEGR P03-01-02-F-01, Ed.2

Semnătura:

