
din data

1. PARTILE CONTRCTANTE

si
          Persoana fizica / juridica
domiciliata/cu sediul in localitatea
strada

nr ……………… bloc …………. scara …………….. etaj …………….. ap. ……………..
telefon email
identificata prin C.I. seria …………….. nr. …………. CNP
nr reg. comertului
reprezentata legal prin
banca cod IBAN
in calitate de MANDANT
au convenit incheierea Contractului nr.
pentru instalatiea de utilizare aferenta locului de consum mai sus mentionat

loc. strada
nr. ……………… bloc ………….. scara …………… etaj …………. ap. ………………..

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 - solicitare si depunere documente pentru obtinerea acordului de acces;
 - solicitare si depunere documente pentru realizarea instalatiei de racordare/bransament;
 - ridicare documente emise de operatorul de distributie ;

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI
Mandatarul :

* va depune la distribuitorul de gaze documentele primite de la mandant, solicitate conform legislatiei in vigoare

*

*

*

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

2.3 Mandatarul va putea sa indeplineasca orice acte si formalitati de orice natura pe langa distribuitorul de gaze 
naturale licentiat din zona unde este facuta solicitarea de acces , precum si orice alte acte care sunt necesare in 
vederea indeplinirii mandatului primit.

va informa mandantul in legatura cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de distributie al gazelor 
naturale;
va putea primi de la distribuitorul licentiat din zona unde este facuta solicitarea de acces, in baza prezentului mandat, 
toate informatiile legate de stadiul solicitarii mandantului (emitere acord de acces , refuz acces etc)
va consilia mandantul , la cererea acestuia , pentru completarea cererilor necesare si pentru intocmirea documentatiei 
necesare.

de mandat pentru obtinerea accesului la sist. de distrib.
sau din

2.1  Obiectul prezentului contract consta in imputernicirea data de catre mandant in vederea efectuarii de catre 
mandatar , in numele si pe seama mandantului, a demersurilor necesare pentru obtinerea accesului la sistemul de 
distributie a gazelor naturale.

2.2 Mandatarul este imputerniccit sa faca urmatoarele demersuri :

 - semnarea in numele si pe seama mandantului , a oricarui act sau document necesar in prcedura de obtinere a 
accesului la sistemului de distributie a gazelor naturale si a ducerii la indeplinire a prezentului mandat.

…………………………………………………….
Cod unic inreg.

CONTRACT DE MANDAT

          S.C. SCHNELL TOUR S.R.L.  inscrisa la Registrul Comertului cu nr. J29/3113/1994, cod fiscal 6697633  cu sediul in 
Com. Paulesti, Sat. Cocosesti, nr. 97A, Tel. 0244599280, mobil 0723171979, email : schnell.tour@gmail.com , posesor 
al autorizatiei ANRE tip EDI nr. 15028, PDI nr. 15027 valabila pana la data de 29.01.2018 si contul deschis la Raiffeisen 
Bank sucursala Ploiesti, cod IBAN : RO47RZBR0000006019091184, reprezentata prin Director General - Nicolae Costin 
Robert, in calitate de MANDATAR

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

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

…………………………… ………………………………………………………………………

……………………………….….



*

*

*

*

*

00.01.1900

MANDATAR MANDANT

………………………………………………….DIR. NICOLAE COSTIN ROBERT

7. ALTE CLAUZE

Amendamentele sau adaugirile la prezentul contract nu sunt valide decat daca sunt facute in scris si semnate de catre ambele parti.

Neintelegerile dintre parti cu privire la orice aspect legat de prezentul contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre 
instanta de judecata competenta.
Prezentul contract se poate realiza cu acordul partilor sau In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute in 
prezentul contract Prezentul contract a fost semnat in doua (2) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare in

S.C. SCHNELL TOUR S.R.L.

va fi consiliat , la cererea sa , pentru completarea cererilor necesare si pentru intocmirea documentatiei necesare.

va suporta costul reprezentand taxa pentru emiterea de catre distribuitor a acordului de acces la sistemul de distributie

se obliga in mod expres sa puna la dispozitia mandatarului toate inscrisurile, documentele sau orice alte acte necesare 
indeplinirii contractului de mandat , pe care le detine sau care sunt cerute de mandatar , in lipsa carora nu s-ar putea 
indeplinii  obiectul prezentului contract;
va raspunde la orice solicitare de informare din partea mandatarului si va sprijini orice demers facut de catre acesta 
pentru indeplinirea obiectului contractului de mandat.

Mandatarul nu garanteaza obtinerea acordului de acces sau eliberarea documentelor de catre distribuitorul de gaze si nu are 
obligatia sa verifice realitatea , validitatea sau autenticitatea informatiilor si a documentelor puse la dispozitia sa de catre 
mandant.
In cazul in care, pe parcursul derularii procedurilor , se vor constata nereguli in docunemtatia depusa , mandatarul va notifica 
imediat mandantului situatia creata, va putea cere explicatii si va putea denunta unilateral mandatul.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

va fi informta in legatura cu demersurile necesare pentru realizarea accesului la sistemul de distributie al gazelor 
naturale;


