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                                                                                                                            Anexa 1 

Cerere şi acord de debranşare  
 

DOMNULE  DIRECTOR, 

 

Subsemnatul .......................................................…., cu domiciliul în localitatea 

..................................................   Str. .................................…... Nr. ...... Bl. ...... Sc. ........ Ap. .........., 

posesor al CI seria ….... nr. ...................., eliberat de  ............................... la data 

................................., CNP ....................................................., nr. telefon ..................................., în 

calitate de proprietar al  apartamentului situat în Bacău, Str. …….................................... Nr. ..... 

Bl. ..... Sc. ..... Ap. ....., Asociatia de proprietari  

........………..…………………………………………………, vă rog să-mi aprobaţi  debranşarea  

totală de la SACET în scopul realizarii unui sistem individual de încălzire. Mentionez faptul ca 

apartamentul nu se gaseste amplasat intr-un imobil cu grad de bransare de 100%  la SACET din total 

spatii construite. 

Ma oblig la plata energiei termice pentru incalzire reprezentind cota parte din energia termica 

consumata de instalatia de incalzire si de distributie ce traverseaza spatiile comune, la care se adauga 

energia termica consumata de coloanele de incalzire si de distributie ce traverseaza ap. ……….. din 

sc. .............., str. ............................................................................................................., nr. ................, 
bl. ............., Bacau, cantitati stabilite in conformitate cu art. 38, alin. 2 din Legea 325 / 2006 si art. 

12, alin. 2, lit. b din ORD. 483 / 2008 al A.N.R.S.C.       

DATA : .........................……….....                                                              SOLICITANT 

                                                                                                       ( nume, prenume, semnătura )  

                                                                                                         .....……………………………........................ 

 

                                                                                                                                   

ASOCIAŢIA  DE  PROPRIETARI .................……………………… 

Nr. ..............data…………………..           
    Către, 

THERMOENERGY GROUP SA Bacau 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut  că d-l / d-na 

.....................………..................................................., în calitate de proprietar al apartamentului situat 

în  Bacău, Str. ………….………...…………………Nr. ...... Bl. ...... Sc. ..... Ap. ...... nu are datorii 

la asociaţia noastră şi ne exprimăm acordul, în baza procesului verbal nr. .......... al adunarii 

generale din data de ……….......……., asupra intenţiei acestuia / acesteia de realizare a unui 

sistem individual de încălzire prin debransarea de la SACET. 
 Mentionam faptul ca apartamentul nu se gaseste amplasat intr-un imobil cu grad de bransare 

de 100% la SACET din total spatii construite. 

De asemenea asociatia va repartiza in listele de plata cota parte ce revine acestui apartament 

din energia termica consumata de instalatia de incalzire si de distributie ce traverseaza spatiile 

comune, la care se adauga energia termica consumata de coloanele de incalzire si de distributie ce 

traverseaza ap. ….. din sc. ........, str. ............................................, nr. ......., bl. ......, cantitati stabilite 

in conformitate cu art. 38, alin. 2 din Legea 325 / 2006 si art. 12, alin. 2, lit. b din ORD. 483 / 2008 

al A.N.R.S.C.  

 

PREŞEDINTE                ADMINISTRATOR                                                                         

    (nume, prenume, semnătură)                                                 (nume, prenume, semnătură)                    

      ……………………………                                                …………………………….      


