SOLICITARE
SELECTARE OPERATOR ECONOMIC
Catre
Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale (OSD)
S.C.OLIGOPOL S.R.L.
Subsemnatul/Subsemnata
________________________________,
identificat/a
prin
buletin/cartea de identitate ____ seria ___ nr. ____________ eliberat/eliberată la data de
___________ de ___________, cod numeric personal ____________________, domiciliat(ă)
în ______________, str. __________ ____, nr. ____, bl. ____, sc. _____, et. _____, ap. ___,
judeţul ________________, codul poştal ____________, telefon _________________,
persoană fizică, în calitate de solicitant,
sau
Asociaţia
de
locatari/proprietari
din
___________,
înregistrată
la
_______________________, cu nr. ____________, cod fiscal ________________, cod poştal
__________,
telefon
__________________,
reprezentată
legal
prin
______________________, în calitate de solicitant,
sau
Societatea ______________________________ , cu sediul în _________________, str.
_____________________, nr. _____, judeţul ________________, cod poştal
___________________, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr.
________________, cod unic de înregistrare ________________________, telefon
_______________, fax ____________, cont bancar nr. ___________________, deschis la
Banca ___________________, reprezentată legal prin _____________________ , în calitate
de ______________________, persoană juridică, în calitate de solicitant,
avand în vedere Avizul tehnic de racordare nr. _________ din data de ________________,
eliberat de catre dumneavoastra şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 07/2022, vă solicit ca:
I. Proiectarea si executarea instalatiei de racordare, respectiv a racordului si/sau a
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, sa fie realizate in varianta:
[ ] acestea sa fie realizate de catre OSD; selactia OEP si OEE se realizeaza de OSD;
[ ] acestea sa fie realizate de catre OEP si OEE selectati de solicitant;
[ ] acestea sa fie realizate de catre OSD; selectia OEP si OEE se realizeaza de catre solicitant.
II. Pentru varianta aleasa, va comunic urmatoarele informatii:
1. Certificatul de urbanism, avizele, autorizaţiile si acordurile, autorizatia de construire, dupa
caz, emise de organismele abilitate, vor fi obtinute de subsemnatul, in numele
S.C.OLIGOPOL S.R.L., prin OE selectat _____________________ (denumirea)
2. Documentaţia tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul economic
selectat _______________________ (denumirea), autorizaţie emisa de ANRE
______________________ (tip, nr., data)
3. Verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de
proiecte atestat de ANRE ___________________________ (nume si prenume) , atestat
ANRE ________________________ (nr. , data).
4. Termenul de realizare a lucrarii de racordare la SD sau a lurărilor necesare realizării
racordării la SD este:
- pentru extinderea si /sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor
naturale necesar/necesare realizarii racordarii este de ………………………………… ………
-pentru instalatia de racordare este de …………………………………………………………

III. Valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, fără TVA:
T(D) = ……………………….lei
T(V) = ……………………….lei
T(P) = ………………………..lei
T(E) = ……………………..…lei
IV. Valoarea activitatilor prestate de OEP si /sau OEE
- pentru extinderea si /sau redimensionarea obiectivului/conductei de distributie a gazelor
naturale necesar/necesare realizarii racordarii ……….…………………………………
- pentru instalatia de racordare ……….…………………………………………………..
V. Transmit atasat prezentei notificari:
Contractul de prestari servicii nr. ……. / ……………..incheiat cu operatorul economic
selectat ________________________

Semnătură solicitant: _____________ Data: _______________

