
  

CERERE DE RACORDARE 

la sistemul de distribuție a gazelor naturale 

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

1. Tip solicitant: 

 client nou  client existent   

 persoană fizică  persoană juridică  asociație locatari 

/proprietari 

 grup de persoane fizice  

/juridice 

 concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitatea administrativ-teritorială și/sau 

asocierea acesteia, care solicită racordarea la un sistem de distribuție existent de gaze naturale pentru înființarea 

sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau înființarea rețelei de distribuție inteligentă a gazelor 

naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 

privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la 

sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020, sau pentru 

dezvoltarea unui SD în localitățile care au fost incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului 

de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Legea energiei electrice 

și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege); 

 unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care 

solicită: 

– racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuție a gazelor naturale noi, ce fac parte din proiecte de 

investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile art. 104 alin. (2^1) din Lege; 

– extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020. 

 sunt dezvoltator imobiliar  nu sunt dezvoltator imobiliar 

 

2. Datele de identificare: 

Denumirea/Numele și prenumele: .......................................................................................................................................... 

Adresa sediului social/domiciliul: localitatea ..................................................., strada ........................................................., 

număr ............., bloc ............., scara ............., etaj ............., apartament ............., județul ....................................................,  

codul poștal ....................., telefon ...................................., e-mail (recomandat) ................................................................. 

 

3. Reprezentant legal / Mandatar (după caz) .................................................................................................................... 

identificat prin buletin / carte de identitate seria ........., număr ........................, eliberat(ă) de ............................................., 

la data ......................, domiciliat in localitatea ..............................................., strada ............................................................,  

număr ............., bloc ............., scara ............., etaj ............., apartament ............., județul ....................................................,  

codul poștal ....................., telefon ...................................., e-mail (recomandat) ................................................................. 

 

 



 4. Adresa de corespondență: (daca diferă de adresa de la pct. 2) 

localitatea ....................................................., strada ............................................................., număr ............., bloc ............., 

scara ............., etaj ............., apartament ............., județul ......................................................................................................  

 

5. Răspunsul CPL către solicitant la prezenta cerere se transmite: 

 prin poșta electronică la adresa de e-mail a 

solicitantului/mandatarului 

 se ridică personal de la sediul CPL 

 

6. Comunicarea solicitantului cu CPL se realizează prin: 

 poștă electronică  fax  personal la sediul CPL  telefon, SMS 

 alte căi de comunicare .................................................................................................................................................... 

 

7. Pentru publicarea pe pagina de internet a CPL a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului 

de consum, solicitantul: 

 este de acord cu publicarea  nu este de acord cu publicarea 

 

II. INFORMAȚII PRIVIND RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 

1. Tipul de solicitare: 

 Racord din conductă existentă 
există conductă de gaze naturale în fața imobilului 

 Înființarea unui nou sistem de distribuție 

 

 Extindere conductă cu un singur racord 
nu există conductă de gaze naturale în fața imobilului 

 Execuție instalație de utilizare 
există racord de gaze naturale 

 Extindere conductă cu mai multe racorduri 
nu exista conductă de gaze naturale în fața imobilului 

 Modificarea instalației de utilizare existentă 
suplimentare debit sau modificare traseu instalație utilizare 

 

2. Se solicita: 

 racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) a locului/locurilor de consum situat/situate în 

localitatea.............................................., aparținătoare comunei / orașului / municipiului................................................, 

strada ...................................................., număr .................., bloc .................., scara .................., apartament .................,  

județul ................................................................................................................................................................................ 

Imobilul/imobilele pentru care se solicita racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD): 

 este/sunt construit(e) 

 nu este/sunt construit(e), dar există autorizație de construire atașată prezentei cereri 

 racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) pentru alte situații (sistem de distribuție închis, sistem de 

distribuție nou, magistrală directă) în localitatea .........................................................., aparținătoare comunei / orașului 

/ municipiului ................................................, județul ....................................................................................................... 

 emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate privind înființarea unui sistem de 

distribuție a gazelor naturale în localitatea.............................................., aparținătoare comunei / orașului / municipiului 

................................................, județul .............................................................................................................................. 



  
3. Solicitantul, viitor client casnic sau non casnic, bifează modalitatea de realizare a instalației de racordare la SD 

a gazelor naturale a imobilului/obiectivului menționat la pct. 2, și anume: 

 de către CPL prin intermediul unor operatori economici autorizați pentru proiectare, respectiv execuție, desemnați în 

regim concurențial; 

 de către operatori economici autorizați pentru proiectare, respectiv execuție, selectați de solicitant;  

 de către CPL; selecția operatorilor economici autorizați pentru proiectare, respectiv execuție se realizează de către 

solicitant. 

 

III. PARAMETRI TEHNICI DE FUNCŢIONARE ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A OBIECTIVULUI PENTRU 

CARE SE SOLICITĂ RACORDAREA 

1. Debitul de gaze naturale solicitat: ............................ mc/h, presiunea în aval de PRM/SRM: ............................ bar. 

2. Aparatele consumatoare de combustibili gazoși: 

Nr. Crt. Denumire aparat Număr aparate Debit nominal (mc/h) Debit total (mc/h) 

1     

2     

3     

4     

5     

Debit total aparate:  

 

IV. ALTE CERINȚE SPECIFICE 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

V. DOCUMENTE ANEXATE CERERII 

Anexez cererii de racordare următoarele documente (menționate mai jos, după caz): 

A. Documente comune: 

  mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care 

acesta este împuternicit pentru susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la 

sistemul de distribuție a gazelor naturale sau a avizului tehnic de principiu, respectiv ridicarea răspunsului CPL la 

cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: 

  acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor în situația în care soluția tehnică 

de racordare impune racordarea la o/un conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație 

de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terților. 

Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea 

ce îi revine din investiția făcută de aceștia. 

  actul de constituire a dreptului de trecere pe proprietate privată (cale de acces) pentru amplasarea rețelei de gaze 

naturale care va alimenta imobilul; 

 pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din 

scările 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară; 

  pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe 

ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru 

și publicitate imobiliară; 



   planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau 

pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este 

suficientă schița de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției; 

  cărți tehnice ale aparatelor de utilizare, după caz; 

  alte documente solicitate de CPL sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD. 

B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 

1.  Pentru solicitantul - persoană fizică: 

  copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului; 

  copia documentelor care atestă dreptul de proprietate / folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv 

extrasul de carte funciară valabil / autorizația de construire / actul de vânzare-cumpărare / contractul de închiriere / 

comodat / donație / certificat de moștenitor, etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele 

consumatoare de combustibili gazoși; 

  în cazul contractelor de închiriere / comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru 

realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

2.  Pentru solicitantul - asociație de locatari / proprietari: 

  copia actului de constituire a asociației; 

  copia certificatului de înregistrare fiscală; 

  schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară 

și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia. 

3. Pentru solicitantul - persoană juridică: 

  copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;  

  certificat constatator ORC actualizat (nu mai vechi de 30 de zile); 

  copie BI/CI reprezentant legal și/sau mandatar, după caz; 

 copia documentelor care atestă dreptul de proprietate / folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv 

extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire / actul de vânzare-cumpărare / contractul de închiriere / 

donație / certificat de moștenitor etc. pentru imobilul / imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de 

combustibili gazoși; 

  în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru 

realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; 

  după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se 

constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis. 

4. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidențial: 

 informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție din cadrul 

ansamblului rezidențial; 

 certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează 

a se edifica, în termen de valabilitate, în copie; 

 planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situația în care acesta a fost 

solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 



  în situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană fizică este necesară transmiterea copiei actului 

de identitate al acesteia, iar în situația în care este o persoană juridică este necesară transmiterea certificatului de 

înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după 

caz; 

 actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru 

care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului client final casnic sau 

noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare. 

* Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună la CPL, în 

copie, și autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe 

individuale. 

5. Pentru solicitantul - concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitate 

administrativ-teritorială și/sau asociere a acesteia, asociație de dezvoltare intercomunitară: 

 documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de 

distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de 

distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale, etc. 

 copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate / folosință a terenului pe care se constituie un 

sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție 

a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD. 

6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale directe: 

 copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de înregistrare la oficiul 

registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana juridică; 

 copia documentelor care atestă dreptul de proprietate / folosință a locului de consum deservit de magistrala directă, 

respectiv autorizația de construire / actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere / donație / certificat de 

moștenitor etc. pentru imobilul / imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; 

 în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru 

realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; 

7. Pentru solicitantul care dorește emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de fezabilitate 

privind înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale: 

 documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de 

distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul 

de gaze naturale, etc. 

8. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent sau nou : 

 documentele prezentate la pct. 1 - 3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup. 

*În funcție de particularitățile actelor pe care dvs. le prezentați, pot fi solicitate documente suplimentare față de cele 

menționate mai sus. 

 

 În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate 

informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint 

CPL, la solicitarea acestuia, documentele în original. 

 Semnătura/ștampila                  Data 

  solicitantului/mandatarului                                                                  

 



 Anexa 1 - la cererea de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale privind stabilirea soluției de 

alimentare 

 

Stimate solicitant, 

Pentru stabilirea cât mai corectă a soluției de racordare a imobilului dumneavoastră vă rugăm să ne furnizați 

următoarele informații: 

 

1. Vă rugăm sa ne indicați cu „x” poziția dorită a firidei (postului de reglare-măsurare) în una dintre căsuțele 

din schița de mai sus. 

2. Vă rugăm să completați numărul de imobil al vecinilor din stânga/dreapta, dacă este cazul. 

3. Vă rugăm sa ne specificați regimul juridic al drumului din care are acces proprietatea dvs.  

 public  privat  nu știu   

4. Vă rugăm să ne precizați tipul de teren aferent drumului, respectiv trotuarului, după cum urmează: 

Drum:  pământ  pietriș/pavele  beton  asfalt 

Trotuar:  pământ  pietriș/pavele  beton  asfalt 

5. Vă rugăm să completați dimensiunile aproximative, după cum urmează:  

Lățime drum   L1 = .............. m; 

Lățime trotuar   L2 = .............. m; (0 dacă nu există) 

Lățime spațiu verde  L3 = .............. m; (0 dacă nu există) 

 

Important: Firida (postul de reglare-măsurare) nu se poziționează sub ferestre, în dreptul căminelor altor 

utilități, stâlpilor, copacilor sau a altor obstacole. 


