OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE (“OSD”)
S.C. CORDUN GAZ S.A.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU
RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
A SOLICITANTILOR PREVAZUTI LA ART.2 lit.a)-e) DIN ORDINUL ANRE NR.178/09.10.2020
1. cererea de racordare – intocmita conform modelului prevazut in Anexa nr.1 la Regulamentul
privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr.
178/2020, datata si semnata de titular sau de mandatar in baza mandatului anexat;
2. documente care atesta dreptul de proprietate sau de folosinta asupra terenului/terenurilor si/sau
constructiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicita racordarea
(extras CF actualizat / autorizatia de construire / actul de vanzare-cumparare / contractul de
inchiriere / comodat / donatie / certificat de mostenitor, etc):
a. Solicitanții care se prezintă la sediul OSD pentru depunerea acestor documente vor
prezenta copii însoțite de original. OSD va verifica și va retine copia, iar originalul va fi
returnat solicitantului;
b. Solicitanții care transmit OSD documentele prin intermediul serviciilor postale, vor
transmite copii legalizate;
c. Solicitanții care transmit OSD documentele prin e-mail, vor transmite și o declarație pe
proprie răspundere privind autenticitatea documentelor.
3. acceptul scris al proprietarului in cazul contractelor de inchiriere/comodat pentru realizarea
racordarii locului de consum la sistemul de distributie a gazelor naturale;
4. planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
• pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de
incadrare in zona, la una din scarile 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerere de catre
oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
• pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din
planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat
la zi, eliberate , la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara
5. documente de identificare ale solicitantului si, dupa caz, ale persoanei fizice sau juridice
mandatate de acesta sa il reprezinte in relatia cu OSD:
a) actul de identitate , pentru persoanele fizice;
b) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru
persoanele juridice;
c) dupa caz, mandatul in forma autentica
6. alte inscrisuri pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sustinerea cererii
OSD isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare fata de cele mentionate
mai sus, pentru clarificarea unor situatii particulare.
Solicitantii transmit OSD documentele necesare racordarii la SD si dupa caz, dovada
achitarii tarifului de analiza a cererii de racordare, prin una din modalitatile:
a) la biroul specializat de informare si relatii cu publicul, prevazut cu registratura;
b) prin intermediul serviciilor postale sau de date, respectiv posta electronica.
Tariful de analiza a cererii de racordare la SD este achitat de toti solicitantii, cu exceptia
solicitantilor clienti casnici, la caseria OSD sau prin transfer bancar in unul din conturile
comunicate de OSD.

