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                                                                        CERERE 

PENTRU AVIZ DE BRANŞAMENT / RACORD 

 
 Subsemnatul ………………………………………………………….. domiciliat(ă) în municipiul 

Rm.Vâlcea str. ………………………………..……. nr. ………… bloc ………..… sc. ….…. ap. ….... 

etaj ……….. judeţul Valcea BI/CI seria …………… nr. ………… CNP ………………….… solicit  

avizul pentru branşarea la reţeaua primară de AF sau secundară de distribuţie agent termic pentru 

încalzire şi apa caldă de consum a imobilului, locuinta, sediu firmă, hala, spaţiu comercial situat în 

municipiul Rm.Valcea str. ………………………….. nr. ………… regim de înălţime…………. suprafaţa 

de încălzit …………… m2 , volumul de încălzit …………… m3, numărul de persoane beneficiare de acc 

……………………. persoane, numărul de baterii amestecătoare de apă caldă şi apă rece pentru băi, 

bucătării, spălătoare, duşuri etc. …….. baterii, telefon/fax ……............./……………. . 

 Tip branşament / racord definitiv fără posibilitatea de debranşare ulterioară, contorizat cu 

contoare de energie termică, conform Legii energiei termice nr. 325/2006, HG 933/2004. 

 

A. DOCUMENTE OBLIGATORII  PENTRU FAZA DE AVIZ 

 

A1. Plan de încadrare în zonă scara 1:500 pentru imobilul care urmează a se branşa / racorda  

A2. Copie după actul de proprietate al imobilului. 

A3. Termenul maxim pană la care se solicită branşarea / racordarea …………………….. . 

 

B. CONDIŢII DE AVIZARE 

 

B1. Amortizare investiţie CET < 5 ani – aviz favorabil inclusiv alocare resurse financiare 

B2. Amortizare investiţie CET între 5 ÷10 ani – aviz favorabil în limita resurselor alocate anual şi 

în ordinea creşterii termenului de amortizare 

B3. Amortizare investiţie între 10 ÷ 15 ani – aviz favorabil în condiţiile susţinerii financiare a 

investiţiei totale (CET + Beneficiar) în limitele 1/3 CET + 2/3 BENEFICIAR 

B4. Amortizare investiţie CET > 15 ani – aviz favorabil în condiţiile realizării investiţiei integral 

de către BENEFICIAR 

B5. Solicitantul finanţează integral lucrările? 

    

      

 

B6. Aviz nefavorabil dacă (completează CET)  

      B6.1. Lipsă disponibil de energie termică în zonă  

 

      B6.2. Lipsă reţea şi imposibilitate tehnică de realizare a acesteia    

                                                                                                                                  

B6.3. Nu sunt îndeplinite oricare din condiţiile B1. pană la B5. 

 

 

 

 

DA NU 
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C.  DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU FAZA DE BRANŞARE / RACORDARE 

IMOBIL 

 

C1. Proiect tehnic de execuţie branşament/ racord pus la dispoziţie de solicitant întocmit de 

proiectanţi autorizaţi şi avizat de Societatea CET GOVORA SA. 

C2.  Autorizaţie de Construire obţinută de Societatea CET GOVORA- Sector Termoficare. 

C3. Contract de furnizare energie termică pe termen nelimitat, consumuri contorizate cu contoare 

de energie termică montate de către furnizor pe cheltuiala acestuia. 

C4. Contract pentru lucrările de prestări servicii (execuţie lucrări de C+M) încheiat cu Societatea 

CET  GOVORA SA – în limita de proprietate al beneficiarului, cu plata unui avans de 30% 

din total contract, 70% la finalizarea lucrărilor. 

C5. În cazul avizului favorabil în condiţiile pct. B4. şi  B5. (finanţare integrală a investiţiei de către 

solicitant): 

- contractul de execuţie lucrări poate fi achitat eşalonat pe o perioadă de max. 3 luni 

pentru valori mai mici de 20.000 lei sau pe max. 6 luni pentru valori mai mari de 

20.000 lei. 

 

 
SOLICITANT      DATA 

 

Nume şi prenume ……………………………  ………………………….. 

 

Semnătura …………………………………... 
 

 Telefon……………………Fax………………. 
 

 

 

 Se bifează obligatoriu de către solicitant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 


