
Nr. înregistrare …………………  

Data depunerii ……-……-20…… 

SC CORDUN GAZ SA 
str. V. Alecsandri, nr. 104,  
Loc CORDUN , NEAMT, 
Tel / Fax 0233 765966 

 

CERERE 

pentru acordarea avizului  

în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea 

obiectivelor/sistemelor, aparţinând CORDUN GAZ SA 
 

1.Solicitantul ……………………………………………………………………………………………………………… 

CIF(CNP) ………………………………………, NR. ONRC (serie număr CI/BI) ……………………………………, 
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal) 

 

cu domiciliul/ sediul în ………………………………………, str. ………………………………………………………, 

nr. …………, jud./sector ……………………………………………, tel/fax ……………………………………………, 

solicită acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiei: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  
( descrierea lucrării) 

 

Conform Certificatului de Urbanism nr. ……………/……-……-20…… emis de ……………………………………, 

si a proiectului nr. ……………/20…… elaborat de …………………………………………………………………… 

de pe strada ………………………………………………, nr. ……………, (NC/CF) …………………………………, 

din localitatea …………………………, judeţul NEAMȚ amplasată în vecinătatea obiectivelor/sistemelor.  

 

2. Date de contact: 

a) ☐ aceleaşi cu cele ale solicitantului avizului; 

b) ☐ proiectant/ arhitect (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos): 

………………………………………………………………………………………………………………………………, 

tel/fax …………………………………………………………………, e-mail …………………………………………… 

 

3. Destinatarul facturii şi plătitorul va fi: 

a) ☐ acelaşi cu solicitantul avizului; 

b) ☐ altul (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal) 

cu sediul/domiciliul în ……………………………………………, str. …………………………………, nr. …………, 

 jud./sector ……………………………, tel/fax ……………………………………………. 

 

4. Documente care se anexează la cerere1: 

✓ Copie de pe CI/BI/ Certificat de înmatriculare al societăţii2 (după caz) – 1 exemplar;  

✓ Copie de pe certificatul de urbanism în termen de valabilitate – 1 exemplar; 

✓ Plan de încadrare în zonă la scară – 2 exemplare; 

✓ Plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul 

propus, precum şi drumurile de acces aferente (pentru lucrări care se desfăşoară pe distanţe mari -  de 

exemplu: construcţii/modernizări/reabilitări autostrăzi, drumuri etc., se vor depune planuri de situaţie la 

 
1 În cazuri justificate, pentru elaborarea avizului de amplasament, operatorul SD poate solicita documente suplimentare. 
2 În cazul în care plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copie BI/CI/ Certificat înmatriculare şi pentru acesta. 



scara 1:500 sau 1:1000 numai pentru zonele în care se identifică existenţa reţelelor de distribuţie gaze 

naturale) – 2 exemplare; 

✓ Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie pentru care se solicită avizul – 1 exemplar. 

 

 

 

Data: Semnătura: 

 

……-……-20…… 

 

…………………………………………… 

 

Declaraţie de consimţământ 
 
 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………, cu domiciliul în 

localitatea ………………………………………, str. ………………………………………………………, nr. …………, 

jud./sector ……………………………………………,, serie CI/BI ……, numărul …………………, sunt de acord ca 

SC CORDUN GAZ SA cu sediul în Cordun, str. Vasile Alecsandri, nr. 104, jud. Neamț, să colecteze și să 

prelucreze  datele mele cu caracter personal. 

 Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea 

datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, 

cu efect ulterior printr-o notificare către SC CORDUN GAZ SA. 

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către cordungaz@gmail.com  / 

cordungaz@yahoo.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura SC CORDUN GAZ SA din Cordun, strada Vasile 

Alecsandri, nr. 255-257, jud. Neamț. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu 

afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv).  

 Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în 

scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de 

consimțământ sau de protecția datelor de către SC CORDUN GAZ SA în general, vă rugăm să nu ezitați să 

contactați reprezentantul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: cordungaz@gmail.com 

 Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații 

de către SC CORDUN GAZ SA: 

☐ E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Telefon ……………………………………………………………………………………………………………  

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și ☐sunt ☐ nu sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea 

datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.  

Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X. 

 
 

Data completării: Semnătura: 

 

……-……-20…… 

 

…………………………………………… 
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