Cerere pentru acordarea accesului la
sistemul de distribuție a gazelor naturale
CLIENT

1

Date personale

Persoană ﬁzică

Societate

Telefon

Nume*

Fax

Prenume*

Email

Adresă

CUI / CNP

Persoană juridică

Banca
Cod
poștal

IBAN

Oraș

se completează de către client

* În cazul societăților se vor menționa numele și prenumele reprezentantului legal.

2

Obiectiv de racordare
Adresă obiectiv de racordare
Cod
poștal
Oraș

3

Aparate de utilizare

Aparate

Bucăți

Debit
nominal
Nm3/h

Presiune
nominală
mbar

Alte informații

Total:

Solicit accesul la sistemul de distribuție în vederea alimentării cu gaze naturale a aparatelor de utilizare menționate mai sus.
Aparatele de utilizare menționate mai sus sunt conforme cu legislația în vigoare privitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001
Anexe persoană juridică

Anexe persoană ﬁzică

a) Copie după certiﬁcatul de înregistrare
b) Copie după actul de proprietate /închiriere (adresa de la pct. 2),
acordul proprietarului și copia C.I. a acestuia, după caz
c) Acordul proprietarului/proprietarilor coloanei de gaze naturale
conform HG 1043/2004
d) Acordul Asociației de Locatari conform Legii 230/2007
e) Planul de situație scara 1:500 în 2 exemplare

a) Copie după B.I./C.I.
b) Copie după actul de proprietate / închiriere (adresa de la pct. 2),
acordul proprietarului și copia C.I. a acestuia, după caz
c) Acordul proprietarului/proprietarilor coloanei de gaze naturale
conform HG 1043/ 2004
d) Acordul Asociației de Locatari conform Legii 230/2007

În cazul în care sunt afectate alte proprietăți/imobile sau dacă imobilul racordat face parte
din patrimoniul național vă rugăm să depuneți o servitute-declarație notarială, precum și
orice acord suplimentar necesar din partea oricăror titulari ai drepturilor de proprietate.

Semnătură client

se completează de către operatorul licențiat

WIROM

Sediu central: Str. Popa Savu 77, 011432, București

Separare

Branșament

Instalaţie utilizare

Data

Renominalizare debit

Suplimentare receptori

Modiﬁcare client
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Nr. cerere
de acces

