Cerere de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Către DELGAZ Grid SA
SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului
Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch

Denumire/Nume, Prenume solicitant
Localitatea

Cod Postal

Județul
Număr

Strada

Bloc/Scara

Telefon

Adresa de e-mail

Identificat prin B.I./C.I. (seria și numărul)

Eliberat de către

Etaj

Apartament

Data eliberării

Adresa imobilului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție
a gazelor naturale
Cod poștal

Scara

NR/Bloc

Strada

Localitatea
Etaj

Apartament

Directori Generali
Ferenc Csulak (Director
General) Carmen Teona Oltean
(Adj.) Petre Radu (Adj .)

Sediul Central:Tîrgu-Mureş CUI:
10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Tîrgu-Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Județ

Adresa de corespondență
Cod poștal

Localitatea

Bloc

Scara

Strada
Etaj

Apartament

Județ

Reprezentant legal/mandatar identificat prin
Identificat prin B.I./C.I. (seria și nr.)

Eliberat de către

Data eliberării Domiciliat în localitatea
*Numar acerere acord acces

Strada

Nr./ Bloc Scara

Etaj

Ap.

Județ
*Cod abonat

Cod poștal

Telefon/Fax

Tip solicitant
☐
☐

Nou
Existent
Răspunsul OSD la prezenta cerere

☐
☐
1

Se transmite prin poștă la adresa de domiciliu / sediul social /loc de consum a
solicitantului sau la adresa mandatarului
Se ridica personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD

*În situația în care adresa este aceiași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate

*Cod cont client
*Cod loc consum
*Cod abonat vechi
*NU SE COMPLETEAZA DE
SOLICITANT

Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin
☐
Poștă electronică
☐
Fax
☐
Personal la sediu OSD
☐
Telefon, SMS
☐
Alte căi de comunicare
Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și
adresa locului de consum solicitantul
Este de acord cu publicarea
Nu este de acord cu publicarea

☐
☐

SECŢIUNEA 2. Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Racordarea la SD din localitate aparținătoare comunei/ orașului/ municipiului
Localitatea

Strada

Numărul

Județul locului de consum
Bloc

Scara

Ap

Județ

Precizări privind racordarea(pozitionarea racordului fata de imobil:stânga, dreapta, etc):

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se
solicit racordarea

-

Debit de gaze naturale solicitat:

mc/h

SECŢIUNEA 4 Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție
a gazelor naturale (se completează doar pentru preluarea gazelor în Sistemul de Distribuţie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compoziția chimică a gazelor naturale :…………
Punctul de roua al apei …..... grade Celsius
Punctul de roua al hidrocarburilor:…………grade Celsius
Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum:……….kcal/mc
Temperatura maxima admisa a gazelor naturale:…….grade Celsius
Conținutul de impurități mecanice:……g/mc

SECŢIUNEA 5. Alte cerințe specifice

1.
2.
SECŢIUNEA 6. Documente anexate cererii
Anexez cererii de racordare următoarele documente (menționate mai jos după caz ) :
1.
2.
3. In considerarea prevederilor art. 326 cin Codul penal referitoare la falsul in declarații, declar ca toate
informațiile si documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte si reale. De asemenea mă angajez sa
prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele in original

2

Documente comune :
1. Mandat – in situația in care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesara prezentarea mandatului prin care
acesta este împuternicit pentru:
• Susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a
gazelor naturale
• Ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare
2. Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor daca soluția tehnica de racordare
impune racordarea la o conducta de distribuție/racord/stație -reglare-măsurare/stație reglare/stație măsurare/post reglaremăsurare/post reglare/post măsurare existent (a) proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic
prin care acesta declara sa ii despăgubească pe proprietari pentru partea ce ii revine din investiția făcută de aceștia
Documente specifice :
Persoană fizică:

1. Copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului
2. Copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosința al solicitantului pentru locul deconsum, respectiv
autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contract de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/
etc. pentru imobilul/imobilele in care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși
3. In cazul contractelor de închiriere/comodat este necesara prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru
realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
Asociațiile locatari/proprietari:

1. Copia actului de constituire a asociației
2. Copia certificatului de înregistrare fiscala
3. Schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scara si numărul apartamentelor pe fiecare
scara si nivel) – sub forma de plan sau o descriere a acestuia.
Persoană jurică:

1. Copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului / certificatului de înregistrare fiscal
2. Copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosința al solicitantului pentru locul de consum, respectiv :
3. Autorizația de construire/actul de vanzare-cumparare/contractul de închiriere/donație/certificate de moștenitor/etc.
pentru imobilul/imobilele in care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși
4. In cazul contractelor de închiriere/comodat este necesara si prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru
realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale
5. Copia documentului prin care solicitantul atesta dreptul de proprietate/ folosința a terenului pe care se constituie un
sistem de distribuție închis.
Data
Semnătura solicitantului

Am luat la cunoştinţă conținutul documentului Notificare completare documentaţie aferentă solicitării de racordare la
sistemul de distribuție cu dovada achitării tarifului de analiză cerere și confirm primirea unui exemplar ce mi-a fost
înmânat.
Semnătura solicitantului

Data

Prin semnarea prezentei cereri confirm primirea unui exemplar al Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, in vederea lecturarii, ce conţine printre altele, informaţii referitoare la scopul şi temeiul prelucrăriii,
durata prelucrării, drepturile mele, măsuri de securitate, reclamaţii etc.
Semnătura solicitantului
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Data

