MANDAT
Subsemnatul __________________________________________________________
domiciliat în ___________________________________________ identificat cu ____seria
____nr_________eliberat de _______nr. tel:______________________________________
e-mail:
(în calitate de solicitant) denumit in continuare mandant,
împuternicesc
prin
prezenta
pe
dl_______________________________
domiciliat
în
________________________ , angajat al SC_______________________SRL, CUI_____________
J____________, denumit în continuare mandatar, pentru ca în numele meu și pentru mine să mă reprezinte
cu puteri depline în fața SC Delgaz Grid SA (denumit în continuare OSD) în vederea racordării imobilului
la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
În baza prezentului mandat , mandatarul meu se va prezenta la sediul OSD în vederea îndeplinirii
tuturor formalităților necesare RACORDĂRII, va putea face cereri privind procesul de racordare, semnând
în numele meu și pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi
opozabilă.
Drepturile si obligatiile partilor
1. Drepturile și obligațiile Mandantului
Mandantul are dreptul de a fi informat în legătură cu stadiul și demersurile necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor
naturale;
Mandantul are dreptul de a primi, de la mandatar, documentele emise de către OSD;
Mandantul are obligația de a pune la dispoziția mandatarului toate documentele aferente necesare racordării la sistemul de
distribuție a gazelor naturale.
2. Drepturile și obligațiile Mandatarului
Mandatarul are dreptul de a primi documentele necesare pentru indeplinirea prezentului mandat, de la mandant;
Mandatarul are dreptul să depună cereri și documente privind procesul de racordare, semnând în numele mandantului aceste
documente , în limitele prezentului mandat;
Mandatarul are dreptul de a fi informat cu stadiul și demersurile necesare pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor
naturale de către OSD;
Mandatarul are obligația de a duce la îndeplinire obiectul mandatului, astfel cum a fost acesta acordat de către mandant, cu
realizarea demersurilor necesare pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
Mandatarul are dreptul de a ridica răspunsul formulat de către OSD la cererea de racordare înregistrată la sediul acestuia.
3. Durata mandatului
Prezentul mandat este considerat a fi în vigoare până la data exercitării integrale a obiectului sau până la denunțarea mandatarului
sau revocarea sa de către mandant.
Solicitantul se obligă să anunțe în cel mai scurt timp posibil OSD în situația apariției oricăruia dintre evenimnetele care conduc la
încetarea mandatului.
4. Alte clauze
Modificarea sau completarea prezentului mandat se realizează cu acordul ambelor parți și cu aducerea la cunoștință a OSD, a
modificarilor convenite, de îndată ce intervin.
Părțile se obligă să aducă de îndată la cunoștința OSD, denunțarea prezentului mandat, în caz contrar OSD fiindexonerat de orice
consecinte pot apărea în urma unei astfel de inacțiuni.
În situația în care apar diferende între părți care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, părțile se angajează să soluționeze diferendele
conform legislației aplicabile în vigoare, fără implicarea OSD și fără ridicarea niciunei pretenții de natura financiară sau de orice
altă naturaă împotriva acestuia.

Redactat și procesat de _______________________

azi_____________în _____exemplare.

În considerarea prevederilor art.326 din Codul Penal referitoare la falsul în declarații, declar ca toate informațiile
și documentele ce însoțesc prezentul mandat sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint către S.C.
DELGAZ-GRID S.A., la solicitarea acestuia, documentele în original

MANDANT________________________ MANDATAR________________
Legitimat cu:_______________________ Legitimat cu:_________________
Semnătura:_______________
Semnătura______________
Nota:
Prin semnarea prezentului mandat confirm ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
Toate campurile sunt obligatorii spre completare.

