Nr. înregistrare.............../Data……………..

CERERE DE DEBRANŞARE TOTALĂ

Către RADET BUCUREŞTI
1. Subsemnatul
................................................................................,
domiciliat
în
................................................
Str. ..................................................................., nr. ......., bl. ..........., sc. ........, et. ........ ap.
.........., Sector/jud.
…………………, legitimat cu BI/CI seria ……, nr. ……………………, eliberat la data
de..................................
CNP ……………………………………..................., în calitate de proprietar, vă rog să aprobaţi
debranşarea
totală
a
apartamentului
din
Str.
..........................................................................., nr.........., bl. ........., sc........., et. ...........,
ap. ............, Sector/jud. ……………………….,, telefon contact …………………………..,e-mail
…………………………….
prin împuternicit /delegat:
2.
Subscrisa/Subsemnatul........................................,
sediu
social
în
str.
......................................., nr. ......, bl.
......., sc. ......., sector. ........, Cod Unic de
Înregistrare/Cod de Înregistrare Fiscală CUI/CIF ....................................., reprezentată prin
.................................................., legitimat cu BI/CI seria ............., nr. ........................, eliberat
la data de ..........................., CNP......................................................., telefon contact
............................................
Solicit debranşarea în vederea montării unei alte surse de căldură:
□ Centrală termică de apartament
□ Altă sursă de încălzire: ( speciﬁcaţi sursa ): ..............................................
DOCUMENTE ANEXATE:
1. Cerere de debranşare în 2 ex.;
2. Copie BI/CI beneficiar şi dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legal / împuternicit /
delegat;
3. Împuternicire / Delegaţie;
4. Copie Cod Unic de Înregistrare pentru S.R.L. / P.F.A. - executant proiect;
5. Acordul în original al Asociaţiei de Proprietari/Locatari emis în baza hotărârii adunării
generale pentru debranşare cât şi faţă de intenţia de realizare a unui sistem de căldură
individual, conform modelului afişat pe site-ul www.radet.ro;
6. Acordul în original al vecinilor, atât pe orizontală cât şi pe verticală, din care să rezulte că
au luat la cunoştinţă de influenţele debranşării asupra condiţiilor de confort şi de mediu
din spaţiile pe care le deţin în proprietate, conform model afişat pe site-ul www.radet.ro
(formular tipărit faţă-verso).
7. Contract / acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale sau factura (în copie)
iar în cazul surselor de încalzire electrice se va prezenta factura şi cartea tehnică a
produsului (în copie);

8. Proiect tehnic întocmit de către un proiectant specializat în proiectări instalaţii termice şi
sanitare, verificat şi expertizat de către verificatori şi experţi atestaţi MLPTL ( It, Is).
Proiectul tehnic va cuprinde: raportul de expertiză tehnică, referatul privind verificarea
de calitate a proiectelor conf. Legii nr.10/1995, semnate si stampilate, memoriu tehnic (
situaţia actuală din care să rezulte că proiectantul a verificat instalaţia interioară
existentă, soluţia proiectată inclusiv echilibrarea coloanelor, etc. ), breviar de calcul (
inclusiv echilibrarea coloanelor ) în conformitate cu STAS 1797/1/2/3-79; STAS 1797/288, parte desenată. Veridicitatea datelor din Proiectul tehnic aparţine exclusiv
proiectantului.
9. Factura şi copie a chitanţei care atestă achitarea contravalorii verificării proiectului de
debranşare ( în copie).
10. În calitate de beneficiar/ împuternicit declar pe propria răspundere că:
- Am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din
Codul Penal;
- Am luat la cunoştinţă lista privind tarifele practicate de către RADET Bucureşti.

Data

Nume/Prenume
Semnătură

