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Anexa nr. 1
la regulament

CERERE DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Către MM DATA SRL
Punct de lucru com. Magureni Jud. Prahova

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 racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale*:
localitatea …………, str. ……………….nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ………, codul poștal
……………..
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 ……………….
* În situația în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.
6. Tip solicitant: []
nou;
[] existent.
7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:
[] se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa
mandatarului;
[] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: []
poșta electronică;
[] fax;
[] personal la sediul OSD;
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[] telefon, sms;
[] alte căi de comunicare.
9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum,
solicitantul:
[] este de acord cu publicarea;
[] nu este de acord cu publicarea.
10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale a
imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:
[] de către operatorul de distribuție a gazelor naturale;
[] de către operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant.

SECȚIUNEA a 2-a
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 de consum situat 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 amplasat
comunei/orașului/municipiului .................. județul…………… .

în

localitatea

….........

aparținătoare

2. Precizări privind racordarea: []
………………………………………………………………………………………………………………………..

SECȚIUNEA a 3-a
Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea
- Debit de gaze naturale solicitat: ……………….. mc/h și lista aparatelor consumatoare de combustibili gazoși
SECȚIUNEA a 4-a
Alte cerințe specifice
1. ………..................................................................................................................................................................;
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Anexez cererii de racordare următoarele documente:
1.
2.
În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și
documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea
acestuia, documentele în original.

Semnătura solicitantului: …………………

Data: ..................................
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