
     PROCES  VERBAL 
 

Încheiat azi ................………............. cu ocazia certificării  deconectării  de  

la / reconectării   la   instalația  de   încălzire și de alimentare cu apă caldă de   

consum menajer,  pentru următorul  spațiu: 

Proprietar……..................…..........….…...........bl ......... sc....... et ……... ap.......... 

nr. camere ..…….… str.....................................…............. nr..….... Asociația  de 

Proprietari  nr. …..…… PT.......... tel……………………………………................... 

În baza cererii nr. ............... / ......................., a avizului de deconectare/ 

reconectare nr. ……………. / …………….……și a proiectului de deconectare /  

reconectare întocmit de către  ………………………………………………………..  

       Comisia  formata  din : 

1. DIRECTOR  Producție  Societatea  CET  Govora S.A. ………………..………. 

2. Administrator  asociație  ..………………………….……..…………………….. 

3. Proprietar  .......................................................................…....................................... 

4. Executant  ( S.C. PRELCET  S.A. Râmnicu  Vâlcea )……………………..…… 

5. Verificator  deconectare / reconectare  din  partea   Societatea  CET  Govora 

S.A Sector Termoficare ………………..…………………………………. 

S-au  constatat  următoarele : 

-  lucrările s-au executat în baza art. nr. 9(17) din Contractul de  furnizare 

energie termică, încheiat între asociație și Societatea CET Govora S.A. Sector 

Termoficare. 

-   deconectarea / reconectarea   instalației  de apă caldă de consum menajer s-a  

făcut prin tăiere și sudură a legăturii pentru un nr. de  ............ robineți. 

-  deconectarea / reconectarea instalației de încălzire din apartament s-a   efectuat  

prin tăiere și sudură  pentru un nr. de .........calorifere, elemenți  de calorifer de  

tipul .....………………………………………...... și un nr. de ......... perechi țevi  

încălzitoare DN .……........ 

   Suprafața radiantă totală deconectată / reconectată ................. (mp. ech. termic) 

   Alte constatări : 

 deconectat integral de la încălzire       deconectat  integral  de  la  a.c.c.  

 suprafața radiantă coloane instalație interioară de încălzire rămasă în  

funcțiune, ce se va trece la plata corelat cu prevederile din Legea nr. 325/2006, 

art. 38(2) și conform “Proiect de deconectare/debranșare calorifere“ ............. 

(mp  ech. termic) 

   Proprietarul apartamentului se obligă să permită accesul necondiționat  

pentru verificarea eventualelor reconectări ilegale. 

        Precizări privind sigilarea/serie sigilii, se regăsesc  pe  verso  la  prezentul  

proces verbal.  
 

         SEMNATURI ȘI CONFIRMARE CU STAMPILĂ: 

1. DIRECTOR Producție Societatea CET GOVORA S.A.  ....................................... 

2. Administrator asociație ............................................................................................. 

3. Proprietar  …............................................................................................................... 

4. Executant  (S.C. PRELCET S.A. Râmnicu  Vâlcea)............................................. 

5. Verificator  deconectare / reconectare din partea Societatea CET Govora S.A.  

  Sector  Termoficare ………………………….………………………………. 

            
COD : CET-009-R10                                                                                                  


