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Nr. inregistrare __________/Data __________

CERERE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE SI
PROIECTARE/EXECUTIE A LUCRARILOR

Persoana juridica/persoana fizica ......................................................... cu sediul/domiciliul în
localitatea/ comuna/ sat/ sectorul …......................…………., județul ................................., cod
poştal ............................, str. ..........................., nr. .................., bl. ................., sc.
..............................., et. .........................., ap. ............................., telefon/ mobile/ fax.
………./..................../............... C.N.P. …………./ înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
numărul. …………….., CUI nr. …………….., cont nr. ………… ……………deschis la Banca
…….…………… sucursala.............................., reprezentat(ă) prin …… .......... ……… avand funcția
de .................................... reprezentat prin imputernicit ............................................................,
conform procurii autentificate sub numarul......................................... in calitate de SOLICITANT

Prin prezenta solicit încheierea contractului de racordare in vederea alimentarii cu energie electrica a
obiectivului............................, din municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector
........................., judet
............................., cod poştal ............................., str. .........................................., nr. ..............., bloc ............,
scara ..........., etaj ............., apartament ....................., nr. cadastral ........................../............................ cu
Aviz tehnic de racordare nr..................din data ............................../
Solicit ca proiectarea/executia aferente lucrarilor de racordare sa fie incredintate societatii/societatilor
atestate ANRE(1)astfel:
- pentru proiectare* ______________________________________________________________ faza
PT+CS(2) (inclusiv faza DTAC(3)), faza DDE(4) si avizare CTE(5).
Termenul de realizare a proiectarii este de .......................... zile lucratoare.
Valoarea proiectarii (inclusiv faza DTAC) _________________________________ lei fara TVA conform
oferta proiectant atasat.
- pentru executie* ______________________________________________________________
Termenul de executie a lucrarii, inclusiv refacerea infrastructurii rutiere, este de _________________zile
lucratoare.
Valoarea ofertei constructorului pentru instalatia de racordare ____________________ lei fara TVA conform
ofertei executantului.
la care se adauga valoarea pentru devierile precizate in ATR (6) ________________lei.
Valoarea executiei pentru refacerea infrastructurii rutiere **______________________ lei fara TVA,
incredintate societatii _______________________ atestate de Primaria ** ________________________
Anexez prezentei cereri urmatoarele (dupa caz):
a) copia avizului tehnic de racordare (in termen de valabilitate);
b) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale
de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;
c) documente care dovedesc constituirea garantiei financiare în favoarea operatorului de retea, cu forma si
valoarea precizate în avizul tehnic de racordare.
d) in situatia în care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata,
pe lânga documentele prevazute anterior, este necesara prezentarea unei declaratii unilaterale in
forma autentica a proprietarului imobilului - teren si/sau constructive - afectat de instalatia de
racordare si, daca este cazul, de capacitatile deviate in vederea realizarii racordarii avand ca
obiect:
(i) respectarea de catre acesta a exercitarii de catre OD(7), cu titlu gratuit, a drepturilor legale de
uz si servitute prevazute de legislatia speciala in favoarea operatorului de retea, pe durata de
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existenta a instalatiei de racordare, in ipoteza in care instalatia de racordare/capacitatile
energetice ce se vor devia in vederea realizarii racordarii afecteaza imobilul- teren/constructie
a acestuia;
(ii) obligatia de a prezenta orice documente (inclusiv contracte) ce ar putea fi solicitate ca fiind
(iii) necesare de autoritatile publice compentente pentru emiterea autorizatiei de construire pentru
realizarea instalatiei de racordare/lucrarilor de deviere, din perspectiva drepturilor reale
necesare pentru obtinerea autorizatiilor de construire.
e) incredintarea (formular tip) pentru proiectare/executie, impreuna cu oferta negociata dintre utilizator si
proiectant/constructor (daca se solicita de catre beneficiar);
In cazul in care sunt necesare lucrari de intarire, se mai anexeaza:
- confirmarea de catre utilizator a amanarii realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data
indicata de operator in avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de
racordare a condiţiilor care să permită racordarea;
- confirmarea de către utilizator a acceptarii unei dezvoltari în etape a obiectivului, cu incadrarea în limita
de putere aprobata în avizul tehnic de racordare, fara realizarea lucrarilor de întarire;
- acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioara de la operator, a costurilor care revin
operatorului pentru lucrările de întarire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situatia în
care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de retea într-o perioada de timp care ar permite
realizarea lucrarilor respective pana la data solicitata de utilizator pentru punerea sub tensiune a
instalaţiei de utilizare;
- acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioara de la operator, a costurilor care revin
operatorului pentru lucrarile de intarire generale, în situatia în care respectivele costuri nu pot fi finantate
de operatorul de retea într-o perioada de timp care ar permite realizarea lucrarilor respective până la data
solicitata de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare;

Modalitatea de plata a compensatiei banesti (daca este cazul)




se achita direct catre primul/primii utilizatori;
se incaseaza de Operatorul de distributie care o preda primului utilizator;

Înainte de punerea sub tensiune voi depune la Operatorul de distributie DOSARUL INSTALAŢIEI DE
UTILIZARE

Data

Semnatura solicitant: __________________
Stampila (in cazul persoanele juridice)

*Solicitantul poate prezenta doua incredintari diferite: una pentru proiectare si una pentru executie
**Beneficiarul va completa campul numai in situatia in care prin Certificatul de Urbanism va fi solicitata refacerea infrastructurii rutiere de catre
societatie care au in garantie tronsoanele respective.

A.N.R.E.(1) – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
PT+CS(2) - Proiect Tehnic / Caiet De Sarcini
DTAC(3) - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
DDE (4) - Detalii De Executie
CTE(5 - Comisiei Tehnico-Economice De Avizare
ATR(6) - Aviz Tehnic De Racordare
OD(7) - Operatorul de distributie

UZ PUBLIC, devine UZ CONFIDENTIAL dupa completare

2

