Documente necesare pentru depunerea cererii de racordare
Documente 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: obligatoriu extras CF din anul curent si nomenclator stradal actual (nu mai vechi de 3 luni )
respectiv 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. acorduri notariale ( modele la Biroul Relatii Clienti ) pentru condomenii, instalatii de racordare comune,
drumuri de acces private etc.

Documente Asociaţie locatari/proprietari:
a. copia actului de constituire a asociaţiei;
b. copia certificatului de înregistrare fiscală;
c. schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe
fiecare scară şi nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia;
d. extras CF colectiv din anul curent;
e. extras CF individual din anul curent;
f. acordul tuturor proprietarilor imobilului pentru realizarea racordarii (se va solicita model acord notarial de la
Biroul Relatii Clientii).

Documente Persoană juridică:
a. copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;
b. copia B.I./C.I. a administratorului;
c. copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum,
respectiv: obligatoriu extras CF din anul curent si nomenclator stradal actual (nu mai vechi de 3 luni )
și după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat
de moştenitor pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili
gazoşi;
d. 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;
e. acorduri notariale ( modele la Biroul Relatii Clienti ) pentru condomenii, instalatii de racordare comune,
drumuri de acces private etc.;
f. copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/ folosinţă a terenului pe care se
constituie un sistem de distribuţie a gazelor naturale.

