CERERE
de solicitare a programării în vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Nr. de înregistrare …….. /zi……luna…....anul………

Nr. de înregistrare………/zi……luna…......anul………

…………………………………………...................
Date de identificare ale firmei solicitante

Delgaz Grid SA

Către Delgaz Grid SA,
Subsemnatul (nume, prenume)………………………………………………………………...……, reprezentant legal al
(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE)…………………………………...............……………….., cu sediul în
localitatea ……………………………………….…strada …………………….....……nr. ............ap…...... sc …..... etaj ...........
cod postal.................. judeţul………..………....….., tel………..…....……, fax…….........….., e-mail……....................…..........
vă solicităm programarea punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale executată în imobilul amplasat în:
localitatea……………….…….....…………judet/sector.......……................... strada………..…………………. nr. .....…....….
bl. ............sc. …...… ,ap. ..…......cod poştal……....….. beneficiar (nume, prenume) ...............………………………….....……
Instalaţia de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 · 105 Pa (10 bari), respectiv p </= 10 ·
105 Pa (10 bari) a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ........................ din .........................., verificat de verificator de
proiecte atestat (nume si prenume)............................................................Atestat nr. ................................., şi a fost recepţionată
tehnic la data de ..................... cu Procesul-verbal de recepţie tehnică nr. ....................../data .....................
Anexăm prezentei cereri următoarele documente în original:
a) procesul-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 · 105
Pa (10 bari), respectiv p </= 10 · 105 Pa (10 bari), şi procesul-verbal de lucrări ascunse, dacă este cazul;
b) schema izometrică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 · 105 Pa (10 bari),
respectiv p </= 10 · 105 Pa (10 bari); aceasta se transmite doar în situaţia solicitării programării la OD;
c) documentul primit de la beneficiar emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existenţa unui contract de furnizare a
gazelor naturale pentru imobilul menţionat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acest document se prezintă doar în situaţia în
care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;
d) dovada achitării tarifului aferent punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
Originalele documentelor prevăzute anterior sunt prezentate P/OTS/OD, de către executant, la data punerii în
funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale:
a) la locul de consum, în situaţia în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale;
b) la sediul P/OTS/OD, în situaţia în care nu este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor
naturale.
Documentele prevăzute anterior se transmit prin poşta electronică sau prin canale electronice puse la dispoziţie de P/
OTS/OD, respectiv ...........................................................
Reprezentant legal al (denumirea opreatorului economic autorizat de ANRE) ………………………………..……………….........................................
..........................................................................................................
Data .......................................

(nume, prenume)

