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                                   Către, 

    S.C. CET HIDROCARBURI S.A.  
 

CERERE DEBRANSARE IMOBIL 
 
  

 

 Prin prezenta solicit efectuarea debranşării:                 ÎNCĂLZIRE  

                      APĂ CALDĂ DE CONSUM 
 

la imobilul de la adresa menţionată mai sus, în condiţiile Legii 325/2006 art.30 şi a Regulamentului 

serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad (art.245) aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Municipal nr.423/17.10.2018.  

Condiţii cumulative de îndeplinit: 

a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a 

stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat; 

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale cu nr. _________ din 

data de __________________________ anexat prezentei cereri şi un tabel cu toţi proprietarii/locatarii din 

imobilul respectiv (nume, prenume, apartamentul, semnătură). 

c) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de 

zile înainte de debranşare. 

         Viza asociaţiei de proprietari/ locatari  

 
Nume  Prenume Semnătura 

Preşedinte   

Administrator   

Împuternicit    

                        

                     Data: 

                                                                              

                                                                            Ştampila: 

 
 
 
 

      Mă oblig să suport cheltuielile de debranşare de la racordul imobilului astfel:  

• tarif de debranşare încălzire __________ lei. 

• tarif de debranşare apă caldă__________lei. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr. 

679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii europene. 

                                         

 Semnătura solicitantului, 

                 ______________________ 
 

 

 

 

 Consumatorul :  

              Adresa: Str.                                                                       Nr.               Bl.              Sc.              Ap.   

 Telefon Imobil cu repartitoare 

Reprezentatã prin 

preşedintele Asociaţiei 

Nume prenume Sc. Ap. Telefon 
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Extras  

din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad 

aprobat prin Hotărârea CLM nr. 423/2018 

 

  
 Art. 245 Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum ale 

unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative:  

a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a 

stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;  

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;  

c) anunţarea furnizorului şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de 

debranşare.  

 

Zonele unitare conform: 

HCLM  nr. 109 din 5 iunie 2008: 

Pentru municipiul Arad, zona unitară de încălzire declarată de CLM Arad este PT 1V, PT 2V- C-lea. Aurel 

Vlaicu. 

HCLM  nr. 445 din 20 decembrie 2016: 

Pentru municipiul Arad, zonele unitare de încălzire declarată de CLM Arad sunt: zona Alfa –PT 32 Alfa; zona 

Centru 1- PT 2 Miron Costin; zona Aradul Nou – PT Aradul Nou; zona Centru 2 – PT 21 Eroul Necunoscut; 

zona Gradiste 1 – modul 1; zona Anrdreny Karoly; zona Rosiori – modul C-lea. Aurel Vlaicu si zona 

stadionului UTA; zona Centru 3 – modul str. Ion Andreescu.  

 
Legea  nr. 325/2006 art. 30:  

 (1) Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui 

utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative: 

    a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale; 

    b) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice 

locale cu 30 de zile înainte de debranşare. 

( 4 ) Deconectările / debranşările prevăzute la alin   ( 1 ) – ( 3 ) nu se pot realiza în timpul sezonului de 

încălzire. 

( 5 ) Deconectările / debranşările prevăzute la alin. ( 1 ) – ( 3 ) se efectuează numai de către operatorul care 

are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea 

documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse. 

( 6 ) Cheltuielile de deconectare / debranşare se suportă de către solicitant. 

 

 

 

Termenul limită de depunere a cererilor de deconectare este de 15.08.2023. 


