ANEXA nr. 1:
CERERE DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Către ..............................................................................................
(denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale - OSD)
SECŢIUNEA 1: Datele de identificare ale solicitantului
1.Denumirea/Numele și prenumele: ........................................................................................................
2.Adresa sediului social/domiciliului*): localitatea ................................, str. ........................... nr........,
bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul ..............................., codul poștal .................., telefon ...................,
e-mail ......................
3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită*):
a)
racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale: localitatea ..............................,
str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ..................., codul poștal .................;
b) obținerea avizului tehnic de principiu în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar
înființării unui nou sistem de distribuție a gazelor naturale sau dezvoltării unui SD în localitatea care a
fost inclusă în actul adițional la contractul deconcesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție
a
gazelor
naturale,
în
localitatea/satul........................................aparţinătoare/aparţinător
comunei/orașului/municipiului ........................., județul .........................
4. Adresa de corespondență*): localitatea ......................................,str. .........................., nr. ...., bl.
...., sc. ....., et. ...., ap. ..., județul......................, codul poștal .....................
5. Reprezentant legal/Mandatar: ..................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria
....... nr. ........., eliberat(ă) de ............. la data .............., domiciliat în localitatea .........................., str.
...................... nr. .....,bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ............................, codul poștal
......................., telefon ......................., fax......................., e-mail ...................
6.Tip solicitant:
[ ] nou;
[ ] existent
[ ] persoană fizică;
[ ] persoană juridică;
[ ] grup de persoane fizice/juridice;
[ ] concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativteritorială și/sau asocierea acesteia, care solicită racordarea la un sistem de distribuție existent de gaze
naturale pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau înființarea rețelei de
distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.
(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea
Programului național de racordare a populației și clienților non casnici la sistemul inteligent de distribuție
a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020, sau pentru dezvoltarea unui SD în
localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6)din Legea energiei electrice ți
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege);
[ ] unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare
intercomunitară care solicită:
- racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, cefac parte din proiecte
de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după
caz, a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (21) din Lege;
- extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cuprevederile art. 5 alin.

(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr.
214/2020.
7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:
[ ] se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau amandatarului;
[ ] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:
[ ] poștă electronică;
[ ] fax;
[ ] personal la sediul OSD;
[ ] telefon, sms;
[ ] alte căi de comunicare.
9. Solicitantul, viitor client final casnic sau non casnic, bifează modalitatea derealizare a instalației de
racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3,și anume:
[ ] de către OSD;
[ ] de către OEP și OEE selectați de solicitant;
[ ] de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.
SECŢIUNEA 2: Informații privind racordarea la sistemul de distribuție
a gazelor naturale
1. Racordarea

la
sistemul
de
distribuție
a
gazelor
naturale
(SD)
din
localitatea............................aparținătoare comunei/orașului/municipiului................................, județul
..............................., a:
[ ] locului/locurilor de consum situat/situate în localitatea .........................., str..................... nr. ...., bl.
......, sc. ........ ap. ......, județul
;
[ ] sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ................................ aparținătoare
comunei/orașului/municipiului ........................, județul ..................
[ ] sistemului de distribuție a gazelor naturale nou-amplasat în localitatea.............................
aparținătoare comunei/orașului/municipiului..........................., județul ................................
;
[ ] magistralei directe necesare alimentării cu gaze naturale a locului de consum situat în
localitatea............................... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ..........................., județul
..........................
2. Precizări privind racordarea:
[ ]...............................................................
Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului defezabilitate privind
înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea ......................................
aparținătoare comunei/orașului/municipiului .................................., județul ................................
SECŢIUNEA 3: Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care
se solicită racordarea
- debitul solicitat de gaze naturale .......................................m3/h;
- aparatele consumatoare de combustibili gazoși: .........................

SECŢIUNEA 4: Alte cerințe specifice
1. .................................................................
2. ...................................................................
SECŢIUNEA 5: Documentele anexate cererii
(1) Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menționatemai jos, după caz):
1.............................................................;
2.............................................................;
3.În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate
informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere suntcorecte și reale.
(2) De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele
în original.
A) 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 sau a avizului tehnic de principiu;
b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție a
gazelor naturale;
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilorîn situația în care
soluția tehnică de racordare impune racordarea la o/un conductă de distribuție/racord/stație de reglaremăsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare
existent(ă), bun proprietate certă a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta
declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine dininvestiția făcută de aceștia.
B) Documente specifice, în copie conformă cu originalul:
1. Pentru solicitantul 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 extrasul de carte funciară valabil/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 dedistribuție a gazelor naturale;
d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
2. Pentru solicitantul - asociație de 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 descrierea acestuia;
d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
3. Pentru solicitantul 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) extrasul de carte funciară valabil/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 dedistribuție a gazelor naturale;

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

care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis;
documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
4. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidențial:
a) informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecareimobil/construcție
din cadrul ansamblului rezidențial;
b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru
imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
c) planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru
construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, încopie. Pentru construcțiile existente
care nu se modifică este suficientă schița deamplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția
imobilului/construcției; d)planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu
(PUD)aprobat, în situația în care acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, încopie;
e) în situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană fizică estenecesară transmiterea
copiei actului de identitate al acesteia, iar în situația în care este o persoană juridică este necesară
transmiterea certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare
emise de autoritățilecompetente, după caz;
f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupraterenului, imobilului
și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea
viitorului client final casnic sau non casnic estenecesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de
instalații de racordare; g)alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
5. Pentru solicitantul - concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale,
unitate administrativ-teritorială și/sau asociere a acesteia, asociațiede dezvoltare intercomunitară:
a) documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea
sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitoriai localității/satului în care urmează să fie
înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau non
casnici, debitul de gaze naturale etc.;
b) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a
terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează
extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturalenecesar/necesare realizării racordării la
SD;
c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei
magistrale directe:
a) copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de
înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana juridică;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință a locului de consumdeservit de magistrala
directă, 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 dedistribuție a gazelor naturale;
c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării
cererii de racordare la SD.
7. Pentru solicitantul care dorește emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de
fezabilitate privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale:
a)documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea
d) alte

sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici
și/sau non casnici, debitul de gaze naturale etc.;b)alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant
în vederea soluționării cererii de racordare la SD.
8. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent
sau nou:
a) documentele prezentate la pct. 1-3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup; b)alte documente
solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

Semnătura solicitantului: .....................
Data: ..................................

