Echipa Acces la Retea Electricitate..............................
Nr. înregistrare.....................................................
DOMNULE DIRECTOR
Date identificare solicitant:
Subsemnatul............................................................................. cu domiciliul în localitatea .......................................................................
str................................................................................................... nr..........., ap.........., judeţul ………………………....................…,
35
având C.I.(B.I.) seria .................. nr..………..….,
reprezentant legal al ……………………. ………… .....................
cu sediul in …………….........................................................................……………...............................................................................,
telefon …………...................…….., fax …………..…….., e-mail .................................................................................................,
cod fiscal ……...................................., certificat de înregistrare Oficiul registrul comerţului .................……….................,
Reprezentat legal/mandatar: ……………………………………..................................................................……………
Identificat prin BI/CI seria si numarul……………., eliberat de catre………………………….,la
data………………….., domiciliat in localitatea ……..................................................................................…………. strada
……..……………………….……….…. nr ……….. bloc ……… sc ……..… ap ……… judeţul
………………………..
va rog sa-mi aprobati o racordare ocazionala în conditiile de mai jos:
-

adresa locului de consum …………………………………..................................................................................……..

-

tip loc consum:

-

punctul de racordare: .................................................................................................................................................................................

-

puterea maximă absorbită: .......................... KW

-

perioada de alimentare: de la data ……...……ora……....…. pana la data……....……ora …….......

-

numarul de ore de funcţionare zilnic ………......….............................................……

-

receptoare alimentate:

✔

monofazat sau

Nr.crt
0

✔

trifazat

Denumire

Numar

1

2

Putere unitara
-KW3

Putere totala
-KW4

Anexez:
a) copia actului de identitate, copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de
functionare emise de autoritatile competente
b) acordul autoritatilor locale privind desfasurarea activitatii pentru care solicit racordarea ocazionala
c) mandat, in situatia in care solicitantul este reprezentat prin mandatar, prin care acesta este imputernicit pentru:
• sustinerea tuturor demersurilor necesare obtinerii avizului tehnic de racordare la reteaua de distributie a energiei
electrice, inclusiv depunerea cererii de racordare şi primirea oricăror informării/completări din partea Delgaz Grid S.A.
• ridicarea raspunsului Delgaz Grid S.A. la cererea de racordare.
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Energia electrică o voi folosi numai pentru durata şi alimentarea receptoarelor electrice mai sus menţionate.
Voi achita anticipat energia electrică estimată a o consuma pe durata racordării ocazionale, calculată pe baza datelor de
mai sus, urmând ca la desfiinţarea racordării ocazionale să achit /încasez diferenţa, conform indicaţiilor contorului sau a
recalculărilor cu date finale.

Declar pe propria răspundere că instalația respectă normele tehnice în vigoare și îndeplinește condițiile ce
permit punerea sub tensiune în condiții de siguranță.

Data ....................................

Semnătura solicitantului ............................................................

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

Data ....................................
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