Furnizor: GAZ VEST S.A. Arad
Formular 10 .
Nr. înregistrare: ............... / .................................

CERERE

PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE
PRIN TRANSFERAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE
( consumatori casnici - modificări de natură administrativă )

Către GAZ VEST S.A. Arad
Subsemnatul ...................................................................................................................., domiciliat în
localitatea ........................................., strada ............................................................, număr ........,
bloc ............., scara ......, apartament ......., judeţ .................., telefon ............................................,
posesor al B.I. / C.I. seria ......., număr ........................., având C.N.P. .........................................,
vă solicit acordarea accesului la sistemul de distribuţie şi încheierea contractului de furnizare a
gazelor naturale, la imobilul din localitatea ...................................., strada .................................,
număr ..........., bloc ............., scara ......, apartament ........, judeţ ....................., având în vedere că sunt
noul .................................................. .
proprietar / succesor / chiriaş / concesionar, etc.

Declar pe proprie răspundere :

fostul client, respectiv .............................................. este de acord cu rezilierea contractului de
nume, prenume / denumire

furnizare a gazelor naturale încheiat cu societatea d-voastră ;
mă oblig să achit sumele scadente pentru punctul de consum menţionat ;
mă oblig să achit toate tarifele aferente prezentei solicitări ( tarif pentru analiza şi elaborarea
acordului de acces, pentru emiterea nominalizării aparatelor de utilizare, pentru încheierea
contractului de furnizare gaze naturale, etc. ) ;
seria contorului existent la punctul de consum este ............................... / ............., iar indexul
înregistrat pe contor, la data prezentei, este ................................. ;
Declar aparatele de utilizare în funcţiune:
 maşină de gătit tip aragaz ......... bucăţi ;  sobă de încălzire .............. bucăţi
 centrală termică ......................... bucăţi ;  convector .......................... bucăţi
 cazan apă caldă menajeră ......... bucăţi ;  .................................. , ..... bucăţi
alte tipuri aparate utilizare

Anexez următoarele documente :
 copie după B.I. / C. I. a solicitantului ;
 copie după actul de deţinere a spaţiului (ex: proprietate / succesiune / închiriere, etc. );
 acordul proprietarului, după caz ;
 copie după acte de stare civilă, după caz (ex: căsătorie / deces,etc. ) ;
 copie după procură specială de mandatare, după caz ;
 copie după B.I. / C. I. a mandatarului ;

Data

Semnătura (în original)
............................
...........................................
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