
 

NOTIFICARE 
    

 

Către 

    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD ......................................................... 

    Sediul: ............................................................................. 

     

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, identificat prin buletin/cartea de identitate  

 (numele şi prenumele solicitantului) 

seria ...... nr. .............., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal 

................................, domiciliat(ă) în ....................................., str. .................................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., 

et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................., codul poştal .........., telefon ..............., cont bancar nr. 

................. deschis la Banca ..................., persoană fizică, în calitate de solicitant 

    sau 

    Asociaţia de locatari/proprietari din ......................, înregistrată la ................................, cu nr. .........., cod 

fiscal ......................., cod poştal ..........., telefon .................., cont bancar nr. .................... deschis la Banca 

............................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................................., în calitate 

de solicitant, 

    sau 

    Societatea ....................................................., cu sediul în ..............................., str. ....................... nr. .........., 

                            (denumirea solicitantului) 

judeţul/sectorul ......................, cod poştal ........................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. 

..........................., cod unic de înregistrare ..........................., telefon ................, fax ........................, cont bancar 

nr. .........., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de 

..............................., persoană juridică, în calitate de solicitant, 

    având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. ...... din data de ....., eliberat de dumneavoastră şi în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, 

aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, vă 

comunic faptul că pentru racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă imobilului/obiectivului 

amplasat în localitatea ............, str. .............. nr. ......, judeţul ...........: 

    1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de 

construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de 

reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, în numele OSD, vor fi obţinute de subsemnatul, 

până la data de .......; documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare racordării va fi depusă la 

autorităţile locale până la data de ................... (Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data 

încheierii contractului de racordare.); 

    2. documentaţia tehnică/proiectul tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de 

reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 

întocmită/întocmit de operatorul economic ............. (denumirea) ............., nr./data ............. autorizaţiei emise de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de .............; 

    3. verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/ 

staţiei de reglare/staţia de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi 

realizată deverificatorul de proiecte atestat de ANRE ..............................., nr. atestat ANRE/dată ............; 

    5. execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare va fi realizată 

de operatorul economic .........................., nr./data ............ autorizaţiei ANRE până la data de ....... . 

     

 

Semnătură solicitant: ..................................                                                         Data: ................ 


