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

CERERE DE DEBRANŞARE TOTALĂ

Către RADET BUCUREŞTI
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, vã rog sã aprobaţi
debranşarea totala a apartamentului din Str. ...........................................................,
nr. ........, bl. ..........., sc. ........, et. ........, ap........, Sector/ jud. ............................,
telefon contact ....................................,
e-mail ......................................
prin imputernicit/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. Împuternicire/Delegaţie de reprezentare a solicitantului ( când este cazul );
2. Acordul Asociaţiei de Proprietari/Locatari, în original, conform model afişat pe site-ul
www.radet.ro însotit de copii, cu mentiunea ,,conform cu originalul” ale proceselor verbale
ale apartamentelor debransate anterior;
3. Acordul vecinilor de apartament, pe orizontală şi pe verticală, în original, conform model
afişat pe site-ul www.radet.ro;
4. Acordul de acces gaze naturale;
5. 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 se va întocmi numai dacă există în condominiu apartamente debranşate anterior şi va
cuprinde minim: 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) in conformitate cu STAS
7363,7364/86 şi STAS 11984/83, parte desenată. Veridicitatea datelor din Proiectul tehnic
aparţine exclusiv proiectantului.
6. În calitate de beneficiar/împuternicit, înteleg că deconectãrile individuale nu se pot
executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectãri anterioare şi 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.
1.

Data:
Nume/Prenume
Semnătură
(loc pentru completarea de catre RADET BUCURESTI)
Achitat cu ordin plata/chitanţã nr......................../ din data de ......................

