ANEXA 1
LA CEREREA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE

Stimate solicitant,
Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului dumneavoastră vă rugăm să
completați informațiile de mai jos:

A.

Tipul de teren

Zona2
Zona1

Trotuar

Strada

Imobilele învecinate cu limita
de proprietate a imobilului
meu (stânga/dreapta) sunt
alimentate cu gaze naturale:
DA

Vă rugăm să completați în căsuțele de mai jos, pentru fiecare dintre cele 2 zone,
care este tipul de teren, prin marcarea literei corespunzătoare ( A, B, C).
În situația în care există mai multe tipuri de teren pentru aceeași zonă, vor fi
marcate toate literele corespunzătoare.

Zona1
Strada
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NU

Beton/Asfalt

A

Pietriș/Pavele

B

Spațiu verde/Pământ

C

Zona2
Trotuar
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B.

Modalitate de poziționare a firidei.

Vă rugăm bifați cu X, pe desenul de mai jos, în căsuța corespunzătoare, poziția firidei, în stânga sau în dreapta
imobilului dumneavoastră.
În cazul în care doriți să pozitionați firida altfel, puteți desena locuința și firida în spațiul gol din dreapta imaginii, astfel:
- Desenați limita de proprietate (conturul terenului dumneavoastră) marcând porțile de acces, axul străzii și trotuarul.
- Ulterior, amplasați locuința în interiorul limitei de proprietate.
- La final marcați pe acest desen poziția dorită pentru firidă.
În dreptul mențiunii “d”, înscrieți distanța între firidă și limita proprietății dumneavoastră.
Această mențiune este obligatorie și pentru poziționarea firidei conform desenului dumneavoastră.
IMPORTANT: Firida nu se poziționează sub fereastră, în dreptul căminelor/firidelor altor companii de utilități,
stâlpilor, copacilor sau altor obstacole.
Dimensiunile standard ale firidei sunt: 53,5 cm (lungimea) * 23,2 cm (lățimea) * 51,7 cm (înălțimea).
Desenați aici

d=
(m)
Completați aici

d

d

C.

Lungimea

În căsuțele de mai jos vă rugăm să treceți lungimile aproximative până la limita de proprietate
a imobilului dumneavoastră, conform indicațiilor din imagine.

L2
L1

L3

L1 (m) =
strada
L2 (m) =
trotuarul
L3 (m) =
spațiul verde*

Dacă situația din teren sau prevederile legale o vor impune, Distrigaz Sud Rețele își rezervă dreptul de a adapta
soluția de alimentare la acestea.
* În cazul în care nu există spațiu verde, se va trece 0 metri.

Nume și Prenume __________________
Semnătura
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Data

__________________
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