CERERE
pentru încheierea/modificarea contractului de distribuţie a gazelor naturale
~ persoane juridice – furnizori ~

Către CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL (OSD)
1. Datele de identificare ale solicitantului:
Subscrisa ..........................................................................., cu sediul social în: localitatea ................................,
judeţul/sectorul .........................., str. .................................... nr. ......, et. ....., ap. ....., cod poştal ............, telefon
……………........., fax ……………… e-mail ......................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
………………., cod unic de înregistrare…………..………., cod IBAN nr. ..................................................... deschis la
.................................., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr. ……….. din data de ………….. reprezentată
prin ………………………..,vă solicit:
încheierea contractului de distribuţie
modificarea contractului de distribuţie nr. .......... din ............. a gazelor naturale,
începând cu data de ................ şi până la data de ................., pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa
ataşată prezentei.
2. Documente anexate:
a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv
precum şi perioada contractului de furnizare;
c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale;
d) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al clientului pentru locul de consum (extras CF
actualizat/actul de vânzare-cumpărare în formă autentică, contract de închiriere/comodat etc);
* În funcție de particularitățile actelor pe care dvs. le prezentați, pot fi solicitate documente suplimentare față de cele
menționate mai sus.
3. Adresa de corespondenţă a solicitantului*): localitatea ................................................., judeţul/sectorul
……........................., str. ........................................ nr. ......, et. ....., ap. ....., cod poştal ............
*) În cazul în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.
4. Tip solicitant:
nou;
existent.
5. Solicit răspunsul OSD la prezenta cerere prin:
poştă electronică;
poştă;
fax;
personal la sediul OSD;
6. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:
poştă electronică;
poştă;
fax;
personal la sediul OSD;
În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile
şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale.
De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Data .................

Solicitant ............................

Anexa nr. 1

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de distribuţie 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, judeţ/sector, stradă, nr., bloc, apartament)
Denumirea furnizorului
Numărul şi data contractului de distribuţie, după caz
Numărul şi data contractului de furnizare încheiat cu clientul final
Durata contractului de furnizare (de la data de ............... şi până la data de
.......................)
Contract de transport încheiat:
direct cu operatorul sistemului de transport şi de sistem
.............................................................................................................. (denumirea)
cu alt utilizator de reţea - 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

Cantităţi de gaze naturale estimate a fi distribuite:
Perioadă de
distribuţie
- lună Cantitate
(mc)
Cantitate
(MWh)

Total

