Nr. înregistrare:
_________ / __-__-____

Nr. înregistrare DGSR:
_________ / __-__-_______

Solicitare efectuare Servicii Conexe
Subscrisa*1/Subsemnatul
__________________,

____________________________,
str.

cu

sediul/domiciliul

_________________________________________,

_______________,reprezentană

legal

prin

_____________________________,

nr.
date

în

localitatea

_______,

judetul

contact:

tel.

._______________________, fax .__________________, e-mail ._________________________, în calitate de
______________________________, vă solicităm pentru locul de consum din:
Localitatea __________________, judetul/sector ________________, str. ._________________________________,
nr. ______, ap. ___, sc. ____, et. .____, client final ___________________________________________________,
date contact client final (dupa caz): tel. __________________________, e-mail ._____________________________,

Cod loc consum - POD

D G S

Cod client
efectuarea urmatorului serviciu conex:






întreruperea parametrilor tehnici a IUGN prin:
□ sistare de la robinet contor/bransament
□ demontare contor
limitarea parametrilor tehnici a instalaţiei de utilizare gaze naturale, astfel ____________________________;
reluarea alimentarii prin:
□ deschidere de la robinet contor/bransament
□ montare contor
eliberare de copii/dovadă după:
□ documentaţia tehnică a IUGN
□ fişa de evidenţă a verificarilor / reviziilor tehnice a IUGN
□ altele .....................................................................................
delasarea unei echipe tehnice la locul de consum pentru:
□ acordarea de consultanţă tehnică privitoare la Sistemul de Distribuţie
□ demontarea/montarea contorului / sistemului de măsurare în vederea verificarii metrologice a acestuia sau
pentru revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare gaze naturale
□ citirea suplimentară a contorului / sistemului de măsurare

Observatii:
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Subsemnatul/subsemnata, declar pe proprie răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter

personal, în conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001.
Totodată confirm că am luat la cunostinţă de tarifele practicate de operatorul Distrigaz Sud Reţele cu privire
la serviciile conexe solicitate2 şi sunt de acord cu efectuarea serviciului solicitat, iar achitarea tarifului
prestării serviciului îmi va fi facturată prin intermediul furnizorului, prin factura de gaz
DA □
NU □

Beneficiar /Mandatar ______________________________________ Semnatura ________________

1

In cazul mandatarului se ataseaza dovada de reprezentare
Tarifele practicate de Distrigaz Sud Retele pot fi consultate accesand https://www.distrigazsud-retele.ro/, la sediile
operatorului Distrigaz Sud Reţele sau la furnizorul dvs. de gaze naturale
2

FD – 102 – 604

C 2 – INTERN

