
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE ASOCIATII DE PROPRIETARI
1.Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz);                                             

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

 Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Autorizatie de construire imobil, daca 
actul de proprietate este doar pentru teren;

3. Autorizatie de construire imobil, daca 
actul de proprietate este doar pentru teren;

3. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;

4. Acordul proprietarului conductei/acordul 
in forma autentica al solicitantului de acces 
privind despagubirea proprietarului 
conform art. 108 din Legea 123/2012, dupa 
caz;

4. Acordul proprietarului conductei/acordul 
in forma autentica al solicitantului de acces 
privind despagubirea proprietarului 
conform art. 108 din Legea 123/2012, dupa 
caz;

4. Acordul proprietarului conductei/acordul 
in forma autentica al solicitantului de acces 
privind despagubirea proprietarului 
conform art. 108 din Legea 123/2012, dupa 
caz;

Conform model recomandat din Anexa x . 
Este necesar acordul tuturor 
proprietarilor 

5. Planul de incadrare in zona; 5. Planul de situatie scara 1:500 5. Plan de incadrare in zona Eventual plan cadastral, dupa caz
6. Contract de mandat, dupa caz; 6. Contract de mandat, dupa caz; 6. Contract de mandat, dupa caz;

7. Schema anexata conform punctul 2 din 
1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Contract de mandat, dupa caz; 3. Contract de mandat, dupa caz; 3. Contract de mandat, dupa caz;
4. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;

1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Acordul proprietarilor instalatiei de 
utilizare conform art. 17, lit i) din 
Regulamentul de acces la SD, dupa caz; 

3. Acordul proprietarilor instalatiei de 
utilizare conform art. 17, lit i) din 
Regulamentul de acces la SD, dupa caz;

3. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari; Conform model recomandat din Anexa x. 

Este necesar acordul tuturor 
proprietarilor instalatiei de utilizare

4. Acordul Asociaţiei de Proprietari pentru 
modificarea spatiilor comune, in 
conformitate cu Legea 230/2007/ acordul 
proprietarilor imobilului respectiv in lipsa 
unei Asociatii de Proprietari;

4. Acordul Asociaţiei de Proprietari pentru 
modificarea spatiilor comune, in 
conformitate cu Legea 230/2007/ acordul 
proprietarilor imobilului respectiv in lipsa 
unei Asociatii de Proprietari

4. Contract de mandat, dupa caz.

In cazul in care locatarii nu sunt 
constituiti in Asociatie de Proprietari este 
necesar acceptul coproprietarilor 
imobilului, in cota majoritara (> 50%)

5. Contract de mandat, dupa caz. 5. Contract de mandat, dupa caz.
1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz.

MENTIUNI GENERALE

1.In cazul in care solicitantul nu 
este proprietar  trebuie sa se 
depuna, din partea proprietarului 
imobilului, declaratie de propria 
raspundere din care sa rezulte 
calitatea de proprietar al 
imobilului si acceptul ca 
documentele privind accesul la 
sistem sa fie emise pe numele 
utilizatorului spatiului.                      
2. Pentru toate documentele care 
se prezinta in copie:  mentiune 
olografa din partea solicitantului, 
data pe document: " In cunostinta 
sanctiunilor penale pentru fals in 
declaratii prevazute in art. 326 din 
Cod Penal confirm ca documentul 
este conform cu originalul si 
aspectele mentionate corespund 
realitatii".       

DOCUMENTE NECESARE ATASATE LA CERERERII IN FUNCTIE DE TIPUL SOLICITARII 

DOCUMENTE NECESARE 

A. Instalatie de 
racordare 

b) Separare 
consumatori 

racordati initial 
prin instalatie de 
racordare unica

B. Modificare 
elemente de 

natura tehnica 

a) Realizare 
instalatie de 

racordare

TIP SOLICITARE

b) Suplimentare 
debit instalat

c) Schimbare tip 
aparat de 
utilizare

MENTIUNI PUNCTUALE



4. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;

1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz.
4. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;
5. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;

1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

Pentru adresa locului de consum 
mentionata 

3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz.
4. Copia certificatului de inregistrare a 
Asociatiei de Proprietari;

1. Copia actului de identitate (B.I./C.I., dupa 
caz)

1. Copia certificatului de inmatriculare;    1. Copia actului de identitate (B.I./C.I. dupa 
caz) al presedintelui 
Asociatiei/imputernicire si copia B.I./C.I, 
dupa caz, al reprezentantului Asociatiei de 
proprietari

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia actului de proprietate/inchiriere 
(aferent locului de consum), cu acordul 
coproprietarilor sau al proprietarilor (dupa 
caz) si copie BI/CI ale acestora, dupa caz

2. Copia hotararii judecatoresti de infiintare 
a Asociatiei de Proprietari

 Orice document autentic care atesta 
dreptul de folosinta asupra imobilului 
este valabil.

3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz. 3. Contract de mandat, dupa caz.

f) Preluare 
cladire 

racordata prin 
cumparare, 

concesionare, 
inchiriere etc.

C. Modificare 
elemente de 

natura 
administrativa

e) Schimbare 
denumire 
utilizator

d) Modificare IU 
cu mentinere 

receptori 
existenti


