
* In functie de particularitatile actelor pe care dumneavoastra le prezentati, pot fi solicitate documente 
suplimentare fata de cele mentionate mai sus. 
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* Documente si formulare necesare pentru solicitarea de schimbare titular contract 

furnizare gaze naturale : 

Persoană fizică Persoană juridică Asociaţie de proprietari 
     Cerere de  acces la sistemul de 
distribuţie pentru persoană fizică 

      Cerere de  acces la sistemul de 
distribuţie pentru persoana juridica 

    Cerere de  acces la sistemul de 
distribuţie pentru Asociaţii 

    Contract de mandat – 3 exemplare 
(in cazul depunerii Cererii de acces la 
sistemul de distributie in furnizare) 

    Contract de mandat – 3 exemplare 
(in cazul depunerii Cererii de acces la 
sistemul de distributie in furnizare) 

   Contract de mandat – 3 xemplare 
(in cazul depunerii Cererii de acces 
la sistemul de distributie in furnizare) 

    Contract  pentru furnizarea 
reglementată a gazelor naturale la 
consumatorii casnici- 2 exemplare 

     Contract de vanzare-cumparare 
gaze naturale la consumatorii 
noncasnici - 2 exemplare 

    Contract  pentru furnizarea 
reglementată a gazelor naturale 
Asociatii - 2 exemplare 

    Copie act identitate (BI/CI) pentru 
titularul contractului- 2 exemplare 

     Copie act identitate (BI/CI) pentru 
reprezentant legal 

Copie act identitate (BI/CI) pentru 
reprezentant legal 

Copia actului de spaţiu si acordul scris 
al coproprietarului/ coproprietarilor, 
daca solicitantul nu este unic 
proprietar, insotit  de copia BI/CI a 
coproprietar/coproprietari- 2 exemplare 

    Dovada detinerii in proprietate/ 
folosinta  a spaţiului, iar in cazul in 
care  locaţia respectiva este inchiriată, 
contractul de inchiriere insoţit de 
acordul proprietarului legal si de copia 
BI/ CI a acestuia -2 exemplare    

    Copie Hotărare Judecatorească 
pentru infiinţarea asociaţiei -2 
exemplare 

      Acordul scris al proprietarului 
spatiului, in cazul contractului de 
inchiriere, insotit de copia BI/CI a 
acestuia 

    Dovada numirii reprezentantului 
legal al societaţii ( Actul constitutiv sau 
Statutul ), cu exceptia Intreprinderilor 
Individuale si Persoane Fizice 
Autorizate. In cazul in care persoana  
care va semna contractul nu este 
reprezentantul legal, este necesară 
dovada delegării de competentă altei 
persoane, insoţit de copia BI/ CI a 
acestuia. 
  In cazul Intreprinderilor Individuale si 
Persoane Fizice Autorizate se va 
prezenta  dovada  ca persoana  
semnatara este reprezentantul legal 

Delegare de competenta pentru 
persoana imputernicita cu semnarea 
contractului, insotită de copie BI / CI 
– 2 exemplare 

Act adjudecare si extras CF– 2 
exemplare, insotite de proces verbal 
de evacuare sau declaratie notariala 
pe propria raspundere, ca vechiul 
proprietar nu mai locuieste in spatiu  

Copia Certificatului de Inregistrare la 
Registrul Comertului, dupa caz- 2 
exemplare 

    Certificatul de Inregistrare Fiscala 
-2 exemplare 
 

Procura insotita de copia BI/CI, in 
cazul in care se va semna contractul 
de furnizare de catre o persoana 
imputernicita -2 exemplare 

       Certificatul de Inregistrare Fiscala, 
dupa caz-2 exemplare 
 

Certificat de nomenclatura stradala in 
cazul modificarii denumirii strazii sau 
renumerotarii – 2 exemplare 

Certificat de nomenclatura stradala, in 
cazul modificarii denumirii strazii sau 
renumerotarii, adresa diferita fata de 
CI/BI, sau act spatiu-2exemplare 

Certificat de Inregistrare in Scopuri de 
TVA, dupa caz – 2 exemplare 

 

         Contul bancii platitoare, dupa caz 
 – 1 exemplar 

     

 Certificat de nomenclatura stradala in 
cazul modificarii denumirii strazii sau 
renumerotarii, adresa diferita fata de 
sediu sau act spatiu 

 

 Notificare cu numarul de inregistrare al 
Autoritatii Vamale in cazul unitatilor 
scutite la plata accizei 

 



* In functie de particularitatile actelor pe care dumneavoastra le prezentati, pot fi solicitate documente 
suplimentare fata de cele mentionate mai sus. 
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Nume / Prenume ....................................................................................................................                          

Denumire S.C. ....................................................................................................................... 

Adresa loc consum.………………………………..................................................................... 

Data ........................................................................................................................................ 

Serie contor............................indexul de la care se face preluarea......................................... 

Dovada achitării la zi a debitelor. 

 
Semnătură solicitant………………………..                    L.S. ( dacă este cazul) 


