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                                                            Documente necesare in vedere depunerii 
 

CERERII DE RACORDARE 

LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE 

 

PERSOANE FIZICE 

                                                               

         1. Copia copia B.I. /C.I.  SOLICITANT 

 

       2. Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate  /folosinţă al solicitantului  
aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie  a gazelor naturale, 

respectiv: 

a) Autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/ comodat/ donaţie/ 

certificat de moştenitor/etc. aferent obiectivului pentru care  se solicită racordarea; 

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

obiectivului pentru care se solicită acordarea; 

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

se va constitui un sistem de distribuţie a gazelor naturale  sau un sistem de distribuţie închis.  

 

    3. Copie Documentatie Cadastrala (incheiere de autentificare, plan de amplasament si plan de incadrare 

in zona) 

    4.  Extras de Carte Funciara 

  5. Chitanta Primarie – taxa Autorizatie de construire pentru executia bransamentului 

 

PERSOANE JURIDICE 

 
                                                               

1.  copia copia B.I. /C.I. reprezentant legal;   
 

2. Copie Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/Certificatului de înregistrare fiscală 

(CUI / CIF) ;                                     

3. Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului  aferent obiectivului 

pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie  a gazelor naturale, respectiv: 

a) Autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/ comodat/ donaţie/ 

certificat de moştenitor/etc. aferent obiectivului pentru care  se solicită racordarea; 

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

obiectivului pentru care se solicită acordarea; 

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

se va constitui un sistem de distribuţie a gazelor naturale  sau un sistem de distribuţie închis.  

 

4. Copie Documentatie Cadastrala (incheiere de autentificare, plan de amplasament si plan de incadrare 

in zona) 

5. Extras de carte funciara 

 

6. Chitanta Primarie – taxa Autorizatie de construire pentru executia bransamentului        


