
     
     

 
LISTA CU DOCUMENTELE CARE TREBUIE ANEXATE CERERII DE RACORDARE LA SD 
 
 
 
Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 
    1. Pentru solicitantul persoană fizică: 
    a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului; 
    b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de 
consum, respectiv extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul de vânzare-
cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru 
imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 
    c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului 
imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 
    d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    2. Pentru solicitantul - asociaţie de locatari/proprietari: 
    a) copia actului de constituire a asociaţiei; 
    b) copia certificatului de înregistrare fiscală; 
    c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul 
apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia; 
    d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    3. Pentru solicitantul persoană juridică: 
    a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare 
fiscală; 
    b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de 
consum, respectiv: 
    (i) extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 
închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele 
consumatoare de combustibili gazoşi; 
    (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului 
imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 
    c) după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a 
terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie 
închis; 
    d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    4. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidenţial: 
    a) informaţii cu privire la debitul şi presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare 
imobil/construcţie din cadrul ansamblului rezidenţial; 
    b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 
imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie; 
    c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru 
construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile 
existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, din care să rezulte precis 
poziţia imobilului/construcţiei; 
    d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situaţia în 
care acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 
    e) în situaţia în care dezvoltatorul ansamblului rezidenţial este o persoană fizică este necesară 
transmiterea copiei actului de identitate al acesteia, iar în situaţia în care este o persoană juridică este 



necesară transmiterea certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de 
funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; 
    f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, imobilului 
şi/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea 
viitorului client final casnic sau noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea 
de instalaţii de racordare; 
    g) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    5. Pentru solicitantul - concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 

naturale, unitate administrativ-teritorială şi/sau asociere a acesteia, asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară: 
    a) documentul emis de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale prin care se comunică 
înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localităţii/satului în care 
urmează să fie înfiinţat sistemul de distribuţie a gazelor naturale, numărul de viitori clienţi finali casnici 
şi/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.; 
    b) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care 
se constituie un sistem nou de distribuţie a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea 
obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD; 
    c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei magistrale 

directe: 
    a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de 
înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana 
juridică; 
    b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a locului de consum deservit de 
magistrala directă, respectiv: 
    (i) autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de 
moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili 
gazoşi; 
    (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului 
imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 
    c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
    7. Pentru solicitantul care doreşte emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării 

studiului de fezabilitate privind înfiinţarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale: 
    a) documentul emis de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale prin care se comunică 
înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienţi 
finali casnici şi/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.; 
    b) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 
racordare la SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


