CONTRACT Nr. ____
de racordare la rețeaua de gaze naturale
or.Cimișlia

____”_________ 2019

Operatorul de sistem SRL „CIMIȘLIA-GAZ”, în persoana directorului Anatol Sobețchi, ce
acționează în baza statutului, denumit în continuare ODS și cet. __________________, identificat(ă) prin
buletinul de identitate seria _____ nr. ____________, IDNP _______________________, domiciliat(ă) în
____________, str. __________, nr._____, denumit(ă) în continuare Solicitant, au convenit încheierea
prezentului contract, după cum urmează:

1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea la rețeaua de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare a
gazelor naturale ale Solicitantului, situate la locul de consum cu adresa: ______________________, str.
______________________ nr. ____.

2. Durata contractului
2.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de __________, stabilită de comun acord, corespunzătoare
duratei de realizare a racordării.
2.2. Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părților, sub condiția notificării
intenției de prelungire a acestuia, pentru un termen de maxim 10 zile înainte de data expirării termenului
convenit la pct.2.1.
2.3. Prezentul contract încetează în următoarele condiții:
a) la expirarea termenelor prevăzute în p. 2.1. și 2.2. din prezentul contract;
b) solicitantul poate solicita cu condiția notificării prealabile în termen de 30 zile și a obținerii acordului
celeilalte părți;
c) neachitarea tarifului de racordare în termenul stabilit.

3. Durata de execuție
3.1. Racordarea la rețeaua de gaze naturale prevăzută în Autorizația de racordare se realizează în termen
de ______ zile calendaristice, din momentul depunerii cererii respective.

4. Tariful de racordare
4.1.Tariful de racordare este stabilit de ODS, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
racordarea la rețelele de gaze naturale, aprobat prin Hotărîrea consiliului de administrație al ANRE nr.
112/2019 din 19.04.2019.
4.2. Tariful de racordare este în valoare de _________ lei, cu TVA, care urmează să fie acitat prin
virament bancar în contul ODS, în termen de 5 zile lucrătoare.

4.3. Obligația de plată a solicitantului se consideră îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt
evidențiate în contul ODS.

5. Obligațiile și drepturile operatorului de sistem
5.1. ODS are obligația să asigure racordarea la rețeaua de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale cu respectarea normativelor în vigoare și a cerințelor minime de securitate în ramura gazificării,
în termenul stabilit.
5.2. ODS are dreptul să încaseze tariful de racordare la rețeaua de gaze naturale.

6. Obligațiile și drepturile solicitantului
6.1. Solicitantul are obligația să achite contravaloarea tarifului de racordare în termenele stabilite în
prezentul contract.
6.2. Solicitantul are dreptul să fie racordat la rețeaua de gaze naturale în termenul stabilit în prezentul
contract.

7. Notificări
7.1. Părțile sunt obligate ca pe parcursul executării prezentului contract să își notifice reciproc orice
modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data
producerii acestora.
7.2. Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părțile nu convin asupra altor
adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o
altă modalitate de transmitere.

8. Soluționarea litigiilor
8.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din
interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
8.2. În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

9. Clauze finale
9.1. Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acord
adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.
9.2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare
juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
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