Nr. Reg:........ / ..................

CERERE
pentru incheierea/modificarea contractului de distributie a gazelor naturale

Catre: S.C. Amarad Distributie S.R.L.

1.Societatea………………………………….,cu adresa/sediul social*): localitatea……………………….,judetul/sector……………..,
str……………………, nr…..,bl…… etaj…., ap…., cod postal………, tel………………, fax…………….., e-mail………………………,
inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr……………, cod unic de inregistrare…………………, cod IBAN……………………,
deschis la………………………, titular al licentei de furnizare a gazelor naturale nr……. din data……………, reprezentata
prin…………………………….
va solicit
incheierea contractului de distributie/ modificarea contractului de distributie nr……… din…………………… a gazelor
naturale, incepand cu data de………………….. si pana la data de…………………, pentru urmatoarele locuri de consum, prevazute
in anexa atasata prezentei.
2. Documente anexate:
a) copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului;
b) documente care sa ateste incheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;
c) copia licentei de furnizare a gazelor naturale
3. Adresa de corespondenta a solicitantului*): localitatea…………………………,judetul/sector……………, str……………………….,
nr……., bl…….., etaj…., ap……., cod postal……………
4. Tip solicitare:

NOU
EXISTENT
5. Solicit raspunsul OSD la prezenta cerere prin :

6. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizeaza prin:

□posta electronica;

□posta electronica; 
posta;
posta; 
fax;
fax;
personal la sediul OSD;personal la sediul OSD;
telefon, sms;



telefon, sms;
alte cai de comunicare: ……………………..
alte cai de comunicare:…………………………

In considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaratii, declar ca toate informatiile si documentele ce insotesc
prezenta cerere sunt corecte şi reale.
De asemenea ma angajez sa prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original si sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 si a reglementarilor în materie.

Data………………………….

1 pentru

Semnatura………………………………

solicitantii care au calitatea de furnizor, se transmite doar pentru incheierea contractului de distributie conform art. 8 din Regulamentul
privind accesul la sistemele de distributie gaze naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 97/2018
*) In cazul in care adresa este aceeasi, se completeaza o singura data informatiile solicitate.

Anexa

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale
*) Se completează câte un formular pentru fiecare loc de consum.

Codul locului de consum (CLC)
Denumirea clientului final
Adresa locului de consum (localitate, județ/sector, stradă, nr. , bloc,
apartament)

Denumirea furnizorului
Numărul și data contractului de distribuție, după caz
Numărul și data contractului de furnizare încheiat cu clientul final
Durata contractului de furnizare
(de la data de ……………………….. și până la data de
……………………….. )
Contract de transport încheiat:
□ direct cu operatorul sistemului de transport și de sistem . . . . . . .
. . .(denumirea)
□ cu alt utilizator de rețea - UR . . . . . . . . . . (denumirea)
□ cu operatorul de conducte de alimentare din amonte . . . . . . . . . .
(denumirea)
Debitul de gaze naturale (m3/h)
Capacitate solicitată (MWh/h)
Presiunea (bar)
Seria contorului existent la locul de consum, după caz
Cantități de gaze naturale estimate a fi distribuite

Perioadă de distribuție
- lună Cantitate (MWh)
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