
 

LISTA DOCUMENTE CARE TREBUIE ANEXATE CERERII DE RACORDARE LA SD 

 

Documente comune: 

1. mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea 

mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: 

a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale; 

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; 

2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția 

tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-

măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de 

măsurare existent(ă), proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta 

declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia. 

 

Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 

Persoană fizică: 

a) copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului; 

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, 

respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 

închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor, etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează 

aparatele consumatoare de combustibili gazoși; 

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului 

imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

Asociație locatari/proprietari: 

a) copia actului de constituire a asociației; 

b) copia certificatului de înregistrare fiscală; 

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor 

pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia. 

Persoană juridică: 

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; 

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de 

consum, respectiv: 

 (i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de 

moștenitor, etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili 

gazoși; 

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului 

imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; 

c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se 

constituie un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis. 


