
MANDAT 
 

Subsemnatul/a/Subscrisa __________________________________________________________ domiciliat/ă / cu 
sediul în ___________________________________________ identificat/ă cu C.I. ____seria ____nr_ 
________eliberată de _______ / înregistrată la ONRC cu nr ________________________, nr. tel: 
___________________, e-mail: _____________________________, în calitate de solicitant de racordare și Mandant, 
împuternicesc prin prezenta pe dl/dna _______________________________________________ domiciliat/ă în 
_______________________________________________________________________________, angajat al 
Societății           _________________________S.R.L., având CUI/CIF ________________, înregistrată la ONRC cu nr.  
J___/_______/______, nr. tel: _______________, e-mail: _________________________, în calitate de Mandatar, 
pentru ca în numele meu și pentru mine să mă reprezinte cu puteri depline în fața Societății DISTRIGAZ SUD REȚELE 
S.R.L. (denumită în continuare "OSD") în vederea depunerii tuturor diligențelor pentru racordarea imobilului situat în 
______________________________________________________ la sistemul de distribuție a gazelor naturale.  

 
În baza prezentului Mandat, Mandatarul meu se va prezenta la sediul OSD în vederea îndeplinirii tuturor formalităților 

necesare pentru realizarea RACORDĂRII, va putea face cereri privind procesul de racordare, semnând în numele meu 
și pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele prezentului Mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.  
 
I. Drepturile și obligațiile părților  
1. Drepturile și obligațiile Mandantului  
Mandantul are dreptul de a fi informat în legătură cu stadiul și demersurile necesare racordării la sistemul de distribuție 
a gazelor naturale;  
Mandantul are dreptul de a primi, de la Mandatar, documentele emise de către OSD;  
Mandantul are obligația de a pune la dispoziția Mandatarului toate documentele necesare pentru realizarea racordării 
la sistemul de distribuție a gazelor naturale.  
2. Drepturile și obligațiile Mandatarului  
Mandatarul are dreptul de a primi documentele necesare pentru îndeplinirea prezentului Mandat, de la Mandant; 
Mandatarul are dreptul să depună cereri și documente privind procesul de racordare, semnând în numele Mandantului 
aceste documente, în limitele prezentului Mandat;  
Mandatarul are dreptul de a fi informat de către OSD cu privire la stadiul lucrării și a demersurilor necesare pentru 
racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;  
Mandatarul are obligația de a duce la îndeplinire obiectul Mandatului, astfel cum a fost acesta acordat de către Mandant, 
pentru efectuarea demersurilor necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale.  
Mandatarul are dreptul de a primi/de a ridica orice document emis de către OSD cu privire la procesul de racordare și 
are obligația potrivit pct. 1 din prezentul Mandat, de a il comunica Mandantului. 
II. Durata mandatului  
Subsemnata/ul/Subscrisa _______________________________________ în calitate de Mandatar, declar că am luat 
la cunoștință de faptul că în cazul în care nu se prevede un termen, durata de valabilitate a Mandatului este de 3 ani, 
conform art. 2015 Cod Civil. Prezentul Mandat este netransmisibil și încetează prin renunțarea Mandatarului sau 
revocarea sa de către Mandant, precum și prin celelalte moduri prevăzute de art. 1307 și art. 2030 Cod Civil.  
III. Alte clauze  
Modificarea sau completarea prezentului Mandat se realizează cu acordul părților și cu aducerea la cunoștința OSD, a 
modificărilor convenite, de îndată ce intervin.  
Părțile se obligă să aducă de îndată la cunoștința OSD, încetarea prezentului Mandat, în caz contrar OSD este exonerat 
de orice consecințe care derivă din această omisiune.  
În situația în care apar divergențe între părți care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, litigiul decurgând din sau în 
legătura cu prezentul Mandat va fi supus spre soluționare instanțelor competente, fără implicarea OSD.  
 

În conformitate cu dispozițiile art.326 Cod Penal privind falsul în declarații, înțelegând că orice om isiune sau 
incorectitudine constituie fals în declarații, declar pe proprie răspundere că toate informațiile și documentele ce însoțesc 
prezentul Mandat sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint Societății DISTRIGAZ SUD REȚELE 
S.R.L., la solicitarea acesteia, Mandatul în original.  
 

MANDANT _______________________ MANDATAR______________________ 
Semnătura:_________________________ Semnătura:_________________________ 

 

Potrivit legislației în vigoare, în vederea gestionării activității de racordare, Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE 
S.R.L.prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Pentru mai multe informații puteți consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter 
personal, disponibilă pe site-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată Protecției datelor cu caracter 
personal, precum și la sediile noastre. 
 
NOTĂ: Toate câmpurile sunt obligatorii spre completare și documentul se regăsește în format electronic la 
adresa www.distrigazsud-retele.ro. 

http://www.distrigazsud-retele.ro/
http://www.distrigazsud-retele.ro/

