,,CHIȘINĂU-GAZ” SRL
CERERE Nr. _________/______________201_
pentru persoană fizică

1. DATE DE IDENTIFICARE
Nume/prenume/IDNP: _______________________________
Adresa locului de consum: ____________________________
Mandatar: _________________________________________
Date de contact: _____________________________________
Contul personal: _____________________________________

2. SERVICIUL SOLICITAT
Racordarea unui nou loc de consum
Blocuri multietajate
Încăperi / case la sol

Conectarea/ înlocuirea aparatelor și echipamentelor
◻

Conectarea Aparatelor de utilizare la un loc existent de consum în baza Documentației de proiect primare.

◻

Înlocuirea unui aparat/echipament la un loc existent de consum, cu majorarea debitului sumar până la 3 m3.

◻

Înlocuirea aparatelor de utilizare cu majorarea debitului sumar la un loc existent de consum (peste 3 m3 ).

◻

Conectarea suplimentară a aparatelor de utilizare la un loc existent de consum.

◻

Instalarea echipamentelor la un loc existent de consum.
Cazan

Aragaz

Clapeta electromagnetică

alte utilaje

Contor

Modificarea instalației de utilizare
Schimbarea amplasării rețelelor de gaze
Pe interior

Pe exterior

Coordonarea documentației de proiect
Coordonarea proiectelor rețelelor și instalaţiilor de gaze naturale, elaborat în baza avizului de racordare
Coordonarea proiectelor altor reţele inginereşti
Elaborarea schemelor reţelelor de gaze naturale cu sarcina de distribuţie pe fiecare loc de consum

Nod de evidență

Altele

Număr proiect______________________________________________________________________
Serviciul „Reconectarea locului de consum în cazul deconectării din motivul încălcării documentației
tehnice de proiect”
◻

Cu executarea unui proiect nou.

◻

Fără realizarea unui nou proiect cu condiția revenirii la parametrii din proiectul anterior.

◻

Reconectarea aparatului de utilizare în cazul deconectării acestuia din motivul schimbării amplasării neautorizate a acestuia
cu utilizarea furtunului.

◻

Reconectarea în cazul deconectării la solicitarea a consumatorului.

3. ETAPELE SOLICITATE
.

Eliberare aviz de racordare/condiții tehnice
Proiectare
Montare

4. DOCUMENTE ANEXATE
Eliberare aviz de racordare/condiții tehnice:
◻

copia buletinului de identitate al solicitantului;

◻

copia documentelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului asupra lotului de teren/imobilului (în lipsa
documentelor informația se verifică electronic prin accesarea bazei de date a Agenției servicii publice, cu acordul
solicitantului);

◻

copia procurii, întocmită pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz.

Documente necesare la etape ulterioare
Proiectare
◻

Acordul proprietarilor (acord proprietar teren/ acord proprietar rețea);

◻

Certificatul de urbanism (în cazul în care este nevoie de efectuarea schimbării amplasării gazoductului exterior pe teren
public);

◻

Ridicarea topografică (în cazul în care este nevoie de efectuarea schimbării amplasării gazoductului exterior pe teren
public).

Montare
◻

Actul cercetării stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, în original;

◻

Actul de deservire tehnică a cazanului/încălzitorului, sau certificatul de garanție valabil în cazul cazanelor noi;

◻

Copia certificatului de conformitate al cazanului şi/sau încălzitorului de apă, după caz (în cazul conectării unui/cazan/
încălzitor nou);

◻

Copia certificatelor de conformitate ale clapetei electromagnetice, furtunului, conductelor de gaze, după caz;

◻

Dovada achitării tarifului de racordare (în cazul racordării unui loc de consum nou);

◻

Instructajul privind regulile la utilizarea gazelor (pentru consumator nou);

Alte documente
◻

Documentația de proiect a rețelelor și instalațiilor de gaze naturale, elaborat în baza avizului de racordare;

◻

Documentația de proiect altor rețele inginerești;

◻

Copia avizului de racordare;

◻

Copia actului de deconectare

MENȚIUNI
◻

Depunerea documentelor se efectuează doar la Ghișeu.

◻

Lucrările de proiectare și montare nu se efectuează în spații, în care au fost efectuate replanificări neautorizare a încăperilor
unde se află instalațiile de gaze naturale și aparatele de utilizare.

La depunerea acestei cereri îmi exprim consimțământul asupra înregistrării și prelucrării datelor cu caracter personal în
condițiile și în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011

