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ANEXA 1 la regulament  

 

CERERE DE RACORDARE 

la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
 

Către S.C. MIHOC OIL S.R.L.  

 

 
Conducta si Bransament 

 
Bransament 

 
Instalatie de utilizare 

  Extindere conducta cu un bransament   Bransament nou   Instalatie de utilizare noua 

  
Extindere conducta cu bransamente  

multimple 

  Redimensionari bransament / P.R.M. / S.R.M.   Separare din I.U. unica bloc 

 
  

Separare dintr-un bransament comun 

(ramificat) 
  Supliemntare debit instalat 

    
  Modificare I.U. 

 

SECŢIUNEA 1 Datele de identificare ale solicitantului 
 

  Persoana Fizica   Persoana juridica   Asociatie   Dezvoltator impobiliar 

 
Denumirea S.C. / Numele şi prenumele: …………………...........................................……………….  

Reprezentant legal ......................................................................, telefon ..................................................,. 

2. Adresa sediului social / domiciliului*): localitatea …….............………., str. …….............……nr. ....., bl. ....., sc. 
....., et. ....., ap. …., judeţul ........................, codul poştal ………, telefon ......................., e-mail……….....…………, 

CCNNPP ............................................................, nr. inreg. Reg.Comertului J ......... / ......... / ............., CUI ........................... 

3. Adresa imobilului / obiectivului pentru care se solicită*) :  
a) racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale: localitatea ………...................................................……, 
str. ………..........……….nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul ……..........…, codul poştal ………..;  
b) obţinerea avizului tehnic de principiu în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înfiinţării 
unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale sau dezvoltării unui SD în localitatea care a fost inclusă în actul 
adiţional la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în 
localitatea/satul ................................. aparţinătoare/aparţinător comunei/oraşului/ municipiului ........................., judeţul 
.........................  

4. Adresa de corespondenţă*): localitatea ......................................, str. ....................................nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. 

...., ap. ..., judeţul ..................., codul poştal …………………  
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. ....., judeţul/sectorul ............................, codul poştal ..........., telefon ......................., fax ..........., e-mail ........…….  
6. Tip solicitant:  

☐ nou;  

☐ existent  

☐ persoană fizică;  

☐ persoană juridică;  
☐ grup de persoane fizice/juridice;  

7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:  
☒ se transmite prin poşta electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau a mandatarului;  

☐ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.  
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:  
☐ poştă electronică;  
☐ fax;  

☐ personal la sediul OSD;  

☒ telefon, sms; la numarul de telefon……………….. 
☐ alte căi de comunicare.  

9. Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, bifează modalitatea de realizare a instalaţiei de 
racordare la SD a imobilului/obiectivului menţionat la pct. 3, şi anume:  
☒ de către OSD;  
☐ de către OEP şi OEE selectaţi de solicitant;  ☐ de către OSD; selecţia OEP şi OEE se realizează de către 

solicitant.  
 

SECŢIUNEA a 2-a Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale  
1. Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea ........................................................... 
aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ......................................., judeţul ............................................., a:  

☐ locului/locurilor de consum situat/situate în localitatea .........................., str. .................. nr. ...., bl. ......, sc. ........... 

ap. ......, judeţul .....................;  

S.C.  MIHOC OIL S.R.L.  
 

Nr. intrare     

       iesire   ........./........................  
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2. Precizări privind racordarea:  
☐  ........................................................................................................................  

3. Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înfiinţarea 
unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în localitatea ................................ aparţinătoare 
comunei/oraşului/municipiului .................................., judeţul .....................  
 

SECŢIUNEA a 3-a Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită 
racordarea  
 

– debitul solicitat de gaze naturale: .................. mc/h;  

– aparatele consumatoare de combustibili gazoşi:  

Nr.  

Crt

. 

Denumire aparat Nou* Existent** 
Suprafata 

mp 

Debit de 

gaze  

naturale 

solicitat 

mc/h  

Putere 

kW 

Volum  

mc 

Nr. 

apara

te 

(buc) 

Se 

desfiinteaza 

da nu 

1  Masina de gatit       0,67           

2  Centrala termica                   

3                     

Total nr. aparate / debit existent                   

Total nr. aparate / debit schimbat                   

           * Aparatele de ultilizare solicitate vor respecta instructiunile de montaj date de producator si reglementarile in vigoare 

** Aparatele de ultilizare existente au fost instalate in baza rezervarilor de capacitate anterioare si documentatiilor 

tehnice aprobate 

 

SECŢIUNEA a 4-a Alte cerinţe specifice 

 

1. ..................................................................;  

2. ...................................................................  

 

SECŢIUNEA a 5-a Documentele anexate cererii 

 
Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menţionate mai jos, după caz):  
1. ..............................................................................................................................................................;  

2. ..............................................................................................................................................................;  

3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi 
documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale.  
De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.  
A. Documente comune:  

1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care 
acesta este împuternicit pentru:  

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale sau a avizului tehnic de principiu;  

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;  
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor în situaţia în care soluţia tehnică 
de racordare impune racordarea la o/un conductă de distribuţie/racord/staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie 
de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terţilor. 
Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea 
ce îi revine din investiţia făcută de aceştia.  
B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul:  
1. Pentru solicitantul persoană fizică:  
a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;  
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv 
extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 
închiriere/comodat/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele 
consumatoare de combustibili gazoşi;  
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru 

realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;  
d) extras de carte funciara de informare sau adeverinta de rol de la Primaria Comunei  
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2. Pentru solicitantul persoană juridică:  
a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;  
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:  
(i) extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 
închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare 
de combustibili gazoşi;  
(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru 
realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;  
c) după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care se 

constituie un sistem nou de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis;  
d) extras de carte funciara  

3. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidenţial:  
a) informaţii cu privire la debitul şi presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcţie din cadrul ansamblului rezidenţial;  
b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de 

valabilitate, în copie;  

c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile 
existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, din care 
să rezulte precis poziţia imobilului/construcţiei;  
d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situaţia în care acesta a fost solicitat prin certificatul 

de urbanism, în copie;  

e) în situaţia în care dezvoltatorul ansamblului rezidenţial este o persoană fizică este necesară transmiterea copiei actului de identitate al acesteia, 

iar în situaţia în care este o persoană juridică este necesară transmiterea certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii 
legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;  
f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, imobilului şi/sau clădirii pentru care se solicită 
racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea viitorului client final casnic sau noncasnic este necesar acordul scris al 

proprietarului pentru realizarea de instalaţii de racordare;  
g) extras de carte funciara  

4. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe:  
a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana juridică;  
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a locului de consum deservit de magistrala directă, respectiv:  

(i) autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în 
care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;  
(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului 
de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;  
c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD.  
 

PROTECTIA DATELOR 

 
Sunt  informat de catre MIHOC OIL SRL ca aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu dispozitiile 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind  protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale 

Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor in cadrul activitatilor specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a 

legii. 

Imi  exprim expres consimtamantul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre S.C. 

MIHOC OIL S.R.L., in scopul indeplinirii atributiilor  legale, respectiv in scopul intocmirii documentelor de angajare si anumitor 

documente ce vizeaza relatiile de munca. 

 

 

Semnătura solicitantului: …………………  
 

Data: ..................................  
*) În situaţia în care adresa este aceeaşi se completează o singură dată informaţiile solicitate. 
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S.C. MIHOC OIL S.R.L. 
 

Anexa la cerere de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale 
 

1. Există conductă de gaze naturale prin fața proprietății tale? 

            Nu știu 

2. Proprietățile învecinate sunt alimentate cu gaz? 

  

☐ stânga 

☐ dreapta 

☐ vizavi 
 

Te rugăm să treci lungimile aproximative 

 pentru cele trei categorii de teren, indicate în imaginea alăturată. 

Dimensiune stradă (L1): m 
Dimnesiune trotuar: 
(L2): ......... m (L4) m 
Dimensiune spațiu verde: 
(L3): ......... m (L5) m 

 

3. Care este tipul de teren aferent drumului (străzii), respectiv trotuarului din fața proprietății tale? 

Drum (stradă) ☐ beton/asfalt ☐ pietriș/ pavele ☐ spațiu verde/ pământ 
Trotuar ☐ beton/asfalt ☐ pietriș/ pavele ☐ spațiu verde/ pământ 

 
4. Te rugăm să ne indici în imaginea de mai jos, marcând cu ”X” unde dorești poziționarea firidei (post de reglare) și să ne spui 

care 

este distanța între firidă și limita laterală a proprietății tale. 

Bifează aici dacă dorești poziționarea firidei altfel 

 
 

IMPORTANT: 
Firida nu se 
poziționează sub 
ferestre, în dreptul 
căminelor altor 
utilități, stâlpilor, 
copacilor sau a 
altor obstacole. 

 
 
 

5. Drumul (strada) din care ai acces la proprietatea ta este public sau este un drum privat? 

☐           Privat ☐            Public ☐            Nu  știu 

6. Drumul (strada) din fața proprietății tale a fost asfaltat în ultimii 5 ani? 

☐ Nu știu 

7. Există informații referitoare la lucrări de asfaltare propuse pentru drumul din fața proprietății tale? 

☐ Nu știu 
 

☐ Nu ☐ Da, 

☐ Da ☐ Nu ☐ 

☐ 

☐ Da ☐ Nu 

☐ Da ☐ Nu 


