
CERERE DE DECONECTARE TOTALĂ  
DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

 
 
Societatea/Subsemnatul/a.............................................................. cu sediul/domiciliul situat în 
str................................................. nr. ...... bl. ......., ap. ....., sc. ....., et. ....., sect/ jud........................................ 
împuternicit al solicitantului ................................................................................................................ /în 
calitate de solicitant.  
CUI/CIF........................................, telefon................................, e-mail ........................................... 
 
Solicit deconectarea totală de la sistemul centralizat de termoficare a apartamentului ............. situat în 
Str. ........................................................, nr........., bloc............., scara............, etaj .............., sector..........., 
Bucuresti, în vederea montării unei alte surse de căldură: 

 
       □ Centrală termică de apartament                                 □ Altă sursă de încălzire:  ................................................... 

 
 
DOCUMENTE ANEXATE: 
1. Împuternicire / Delegaţie; 
2. Copie Cod Unic de Înregistrare pentru S.R.L. / P.F.A. - executant proiect; 
3. Acordul în original al Asociaţiei de Proprietari, conform model afişat pe site-ul  www.cmteb.ro; 
4. Contract/acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale sau factura (în copie) iar în cazul 
surselor de încӑlzire electrice se va prezenta factura şi cartea tehnică a produsului (în copie); 
5. Planul de situaṭie al apartamentului ce urmeazӑ a fi deconectat, anexa la Actul de dobȃndire a 
proprietӑṭii (ȋn copie); 
6. Documentația Tehnică se întocmește de către un proiectant specializat în proiectări instalaţii termice 
şi sanitare, ce va cuprinde: raportul de expertiză tehnică, referatul privind verificarea de calitate a 
proiectelor conf. Legii nr.10/1995, semnate şi stampilate, copia documentului care să ateste calitatea de 
expert, copia documentului care să ateste calitatea de verificator. 
Declar pe propria răspundere următoarele: 
 consimţământul este dat în mod liber şi explicit pentru prelucrarea datelor personale pe care le-am furnizat 
prin intermediul cererii de eliberare a avizului tehnic;  
 am fost informat/ă de către operator despre categoriile de date personale, scopul şi temeiul juridic în baza 
căruia acestea sunt prelucrate, destinatarii cărora vor fi divulgate, precum şi cu privire la durata lor de păstrare şi 
drepturile pe care pot să le exercit, în mod gratuit, conform regulamentului general de protecţie a datelor; 
 cunosc faptul că am dreptul să îmi retrag în orice moment consimţământul, precum şi faptul că retragerea 
consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor  personale efectuate pe baza consimţământului dat 
înainte de retragerea acestuia;  
 am fost înştiinţat că datele furnizate de subsematul prin intermediul cererii de emitere aviz tehnic vor fi tratate 
confidenţial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi normele de protecţie a datelor cu caracter personal. 
Am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal;  
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu tarifele practicate de către C.M.T.E.B. S.A. 

        
          
  Data:                                            Nume Prenume  /  Semnătură       

 

http://www.cmteb.ro/

