M M DATA SRL
Punct de lucru Magureni
Tel. 0244.384.844
FAX 0244.366 271
Tel verde 0800800481

Nr.

/

CERERE DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
– PERSOANE JURIDICE Către SC MMDATA S.R.L. BUCURESTI – PUNCT DE LUCRU MAGURENI
 SECTIUNEA 1.Datele de identificare ale solicitantului
1. Denumire, date de identificare: .................................................................................., Nr. inregistrare la Reg. Comertului
.......................,CUI................................. , Reprezentat(a) prin .............................................., in calitate de...............................
Banca............................ din localitatea.............................................Cod IBAN...........................................................................
2. Adresa sediului social*: loc. ....................................................., str. ................................................., nr. ............, bl........, sc.
...., et......, ap. ......, judetul ........................., codul postal....................., telefon ........................., e-mail . . . . . . . . .
3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale*:
com. MAGURENI, sat ........................................................... str. .............................................., nr. ......., bl......, sc.....,
et......, ap......., judetul PRAHOVA, codul postal 107350
4. Adresa de corespondentă*: localitatea ...............................................,.str........................................., nr. ......., bl........, sc.....,
et...., ap....., judetul ................................., codul postal . . . . . . . . . .
* În situatia în care adresa este aceeasi, se completează doar o singură dată informatiile solicitate.
5. Reprezentant legal/Mandatar: .................................................................., identificat prin B.I/C.I. seria ....., nr. ...................,
eliberat/ă de ............................, la data ................., domiciliat în localitatea........................................, str.................................,
nr. ........,bl. ........., sc......, et. .....,ap...., judetul/sectorul ..............................., codul postal . . . . . . . . . ., telefon .......................,
fax....................................., e- mail ................................................................
6. Tip solicitant:
□ nou;
□ existent.
7. Răspunsul SC MM DATA , la prezenta cerere:
□ se transmite prin postă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului;
□ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul, SC MM DATA.
8. Comunicarea solicitantului cu SC MM DATA se realizează prin:
□ postă electronică;
□ fax;
□ personal la sediul SC MM DATA;
□ telefon, sms;
□ alte căi de comunicare.
9. Pentru publicarea pe pagina de internet a SC MM DATA a informatiilor cu privire la datele de contact si adresa locului
de consum, solicitantul:
□ este de acord cu publicarea;
□ nu este de acord cu publicarea.
 SECTIUNEA 2. Informatii privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale
1. Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale (SD) din localitatea .....................................................,
apartinatoare comunei MAGURENI, jud. PRAHOVA , a:
□ locului de consum situat in localitatea........................................................,str..................................................,nr............,
bl....., sc.....,ap...,judetul PRAHOVA;
□ sistemului de distributie inchis amplasat in localitatea...........................apartinatoare comunei/orasului/municipiului
........................, judetul.......................;
□ sistemului de distributie a gazelor naturale amplasat in localitatea........................................apartinatoare comunei/
orasului / municipiului................................................, judetului........................................ .
2. Precizari privind racordarea:□ ........................................................................................................................................
Form. MMDATA cod 7.5-PP3IL17F1 vers.1.1.

 SECTIUNEA 3. Parametrii tehnici de functionare in conditii de siguranta a obiectivului pentru care se
solicita racordarea
-

Debit de gaze naturale solicitat: ................ m³/h
Presiune gaze naturale in aval de post
reglare -masurare:....................bar.
Nr.
crt.

Denumire aparat

Nou
(*)

Existent
(**)

Debitul nominal
(Nm3/h)

Nr. aparate
(buc)

Se desfiinteaza
Da
Nu

1
2
3
4

Total nr. aparate/debit existent
Total nr. aparate/debit schimbat
*Aparatele de utilizare solicitate vor respecta instruciunile de montaj date de producator si reglementarile in viguare.
**Aparatele de utilizare existente au fost instalate in baza rezervarilor de capacitate anterioare si documentatiilor tehnice aprobate.

 SECTIUNEA 4.Conditii de calitate a gazelor naturale ce urmeaza a fi predate in sistemul de distributie a
gazelor naturale
1. Compozitia chimica a gazelor naturale:
2. Punctul de roua al apei: max. -15°C
3. Punctul de roua al hidrocarburilor: max. 0°C
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum: 7840 kcal/m³
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C
6. Continutul de impuritati mecanice: max. 0.05 g/m³

 SECTIUNEA 5. Alte cerinte specifice

1. ......................................................................................................................................................................;
 SECTIUNEA 6. Documente anexate cererii
Anexez cererii de racordare următoarele documente (mentionate mai jos, după caz):
1. ............................................................................................................................. ........................................ . ;
2. ................................................................................................................................. ...................................... ;
3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaratii, declar că toate informatiile si documentele ce
însotesc prezenta cerere sunt corecte si reale. De asemenea mă angajez să pun la dispozitia OSD, la solicitarea acestuia, documentele în
original.
Documente comune: 1.) mandat - în situatia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului
prin care acesta este împuternicit pentru: a) sustinerea tuturor demersurilor necesare obtinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de
distributie a gazelor naturale; b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
2.) acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă solutia tehnică de racordare impune
racordarea la o conductă de distributie/racord/statie reglare-măsurare/statie reglare/statie măsurare/post reglare-măsurare/post
reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a tertilor. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi
despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investitia făcută de acestia.
Documente specifice:
Persoană fizică: a) copia B.I./C.I. proprietar si/sau chirias; b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosintă al
solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizatia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de
închiriere/comodat/donatie/certificat de mostenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de
combustibili gazosi; c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru
realizarea racordării locului de consum la sistemul de distributie a gazelor naturale.
Asociatie locatari/proprietari: a) copia actului de constituire a asociatiei; b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară si numărul apartamentelor pe fiecare scară si nivel) - sub
formă de plan sau o descriere a acestuia.
Persoana juridica: a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de înregistrare fiscală; b) copia
documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosintă al solicitantului aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, respectiv: (i) autorizatia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de
închiriere/comodat/donatie/ certificat de mostenitor/etc. aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea; (ii) în cazul contractelor
de închiriere/comodat este necesară si prezentarea acordului proprietarului obiectivului pentru care se solicită racordarea; c) copia
documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosintă a terenului pe care se va constitui un sistem de distributie a
gazelor naturale sau un sistem de distributie închis.
Semnătura solicitantului: . . . . . . . . . .
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Data: . . . . . .

