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CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI  
LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

CĂTRE S.C. DISTRIGAZ VEST S.A. ORADEA

Anexa la RASD

 3. Se soclicită accesul la sistemul de distribuţie pentru următorul loc de consum:

4. Documente anexate:
❏ copie  B.I./C.I.

❏  copie după actul de detinere a spaţiului (extras CF, contract de 

vânzare – cumpărare pentru adresa de la punctul 3)

❏ acordul proprietarului, după caz

5. sunt consumator de gaz
❏ da ❏  nu

6. Solicitarea se face pentru:
❏  rezervare de capacitate, din instalație de 

utilizare existentă, cu măsurare separată

❏  schimbare tip aparate de utilizare fără 

depășire debit aprobat

❏  alte modificări de natură tehnică 

(modificare traseu, instalație de utilizare, 

mutare contor)

❏  suplimentare debit

❏  separare consum

❏  alte modificări de natură administrativă 

(schimbare nume proprietar - de ex. 

căsătorie, transfer de proprietate imobil, 

transfer contract de furnizare)

Aparatele de utilizare menţionate sunt conforme cu legislaţia în vigoare referitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale

Nr. crt. Denumire aparat buc. Presiune nominală 
(mbar)

Debit nominal 
(Nmc/h)

Debit total 
(Nmc/h)

Cod poştal Localitatea Județul

strada nr. bl. sc. ap.

1. Persoană fizică

2. Adresa de corespondenţă (dacă diferă de la pct. 1)

vă solicit accesul la sistemul de distribuţie  
în vederea alimentării cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:

Subsemnatul(a)

Cod poştal Localitatea Județul

domiciliat(ă) în

telefon posesor al seria nr. eliberat de 

CNP (cod numeric personal)

strada

strada

Semnătura solicitantului

nr.

nr.

bl.

bl.

sc.

sc.

ap.

ap.

B.I. C.I.

7. Tariful este de 12,40 lei cu TVA inclus

ANEXA                    Nr. înregistrare..................................
LA RASD Data.......................................

CERERE
PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE

A GAZELOR NATURALE

CĂTRE 
S.C. DISTRIGAZ VEST S.A. ORADEA

P-ţa 1 Decembrie nr. 4-6

1. Subsemnatul(a) ............................................................................................................domiciliat(ă) 

în........................................strada..................................................................nr..............bloc.................sc...

...........ap................telefon....................................., posesor al B.I./C.I.. seria ........nr.........….......,

eliberat de.…............................., cod numeric personal…………………...………………………….

2. Adresa de corespondenţă (dacă diferă de la pct. 1)

Cod poşal...................Localitatea...................................................Judeţul............................................

Strada..............................................................nr..................... bloc..................sc..............ap................

vă solicit accesul la sistemul de distribuţie în vederea alimentării cu gaze naturale a următoarelor 

aparate de utilizare:

Nr. 
crt.

Denumire aparat Buc. Debit nominal
(Nmc/h)

Debit total
(Nmc/h)

Aparatele de utilizare menţionate sunt conforme cu legislaţia în vigoare referitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale.
3. Se soclicită accesul la sistemul de distribuţie pentru următorul loc de consum:

Cod poştal..........................Localitatea..................................................Judeţul...................................

Strada........................................................... nr..................... bloc..................sc..............ap................

4. Documente anexate:

a) copie  B.I./C.I.

b) copie după actul de detinere a spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare pentru adresa de 

la punctul 3)

c) acordul proprietarului, după caz

Data............................... Semnătura solicitantului............................................

 DISTRIGAZ VEST S.A. ORADEA

Nr. înregistrare Data


