
Formular - F1 
              CĂTRE, 

Serviciul Public Local de Termoficare Brașov ( S.P.L.T. Brașov) 

 

CERERE DE DECONECTARE 
Subsemnatul (nume și prenume)  __________________________________________, 

serie și nr. CI ________, CNP____________________________, nr. tel. de contact 
_____________, adresă de e-mail ______________________________ cu domiciliul în 
_______________, str. ________________________________, nr.____, bloc____, scara__, 
ap.___,  jud. ___________ 

solicit  deconectarea de la sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat și emiterea Avizului tehnic de deconectare, în scopul înființării unui sistem de 
încălzire individual, pe care mă oblig să-l definitivez pentru locul de consum (se completează 
doar în cazul în care este diferit față de adresa de domiciliu) situat în _______________, str. 
________________________________, nr.____, bloc____, scara__, ap.___,  jud. 
___________ 

Subsemnatul, beneficiez de: 

     DA/NU 

Încălzire     □   □ 

Apă caldă   □   □ 

Nr. 
crt. 

Tip 
Radiator/coloane 

(fontă, tablă, țeavă) 

Nr. 
Elemenţi/ H x l 

Locul 
(baie, bucătărie etc.) 

Racorduri apă caldă 
(buc) 

     
    
    

 

Convenţie individuală cu S.P.L.T Brașov    da □ / nu □ 
Declar prin prezenta că am luat la cunostinţă de prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului 
public de alimentare cu energie termică şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice: ”Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilități publice și se 
sancționează cu amendă de la 500 la 1 000 de lei: 

- modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor şi 
a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice (art. 47, al. (1), lit. e) din Legea 51/2006), 
art.45 alin.1, lit.b), c) din Legea 325/2006 și a Hotărârii HG 483/2008. 



Prin semnarea  prezentei cereri, declar pe propria răspundere că datele sunt reale, am luat la cunoștință 
de prevederile Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Ordinul 
91/2007 privind Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică. Sunt de 
acord și cunosc influențele debranșării asupra condițiilor de confort și mediu din spațiile pe care le dețin 
în proprietate.  

Subsemnatul ___________________________, înțeleg că debranșarea de la sistemul centralizat de 
încălzire nu mă exonerează de la plata cotei-părți ce-mi revine din achitarea cheltuielilor aferente 
spațiilor și instalațiilor de folosință comună pentru încălzire.  

Subsemnatul ______________________________, înțeleg prin semnarea prezentei că, procesul de 
debranșare se consideră îndeplinit și respectat, doar după semnarea Procesului verbal final de constatare 
a debranșării.  

Prin raportare la dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter 
personal, subsemnatul ___________________________, declar în mod liber și neîngrădit, față de 
S.P.L.T. Brașov, că prin semnarea prezentei cereri, precum și prin cedarea actelor de identitate și actelor 
de proprietate (pentru imobilul ce urmează a fi deconectate de la sistemul centralizat), consimt ca 
S.P.L.T. Brașov să poată prelucra, potrivit legii, datele mele cu caracter personal, în scopul îndeplinirii 
procedurilor legale de deconectare.  

Atașez prezentei: 

- Copia actului de identitate - conform cu originalul; 

- Copia titlului de proprietate - conform cu originalul; 

- Acordul vecinilor de apartament - atât pe orizontală cât și pe verticală (Formular 
model - F2), 

- Acordul Asociației de Proprietari, conform Formular model - F3, care va cuprinde 
în mod obligatoriu și dacă solicitantul înregistrează restanțe la întreținere. 

- Copia conform cu originalul a Hotărârii Adunării generale a Asociației de 
Proprietari (din anul curent) prin care se aprobă deconectarea de la sistemul 
centralizat a solicitantului și asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual 
de încălzire. 

- Dovada plății taxei pentru emitere Aviz Tehnic de deconectare. 

- Documentația tehnică pentru echilibrarea hidraulică a sistemului de încălzire, 
rezultată ca urmare a modificării instalației inițiale prin deconectarea unor 
corpuri de încălzire întocmită de către un proiectant autorizat și care trebuie să 
conțină obligatoriu cel puțin următoarele: 

⮚ Locul de montaj pentru robineții de echilibrare hidraulică pentru 
instalația modificată, astfel încât alimentarea cu energie termică să nu 
afecteze consumatorii rămași alimentați (dacă este cazul); 



⮚ La capetele de coloană se vor monta sisteme de aerisire cu robineți de 
separare; 

⮚ Separarea vizibilă dintre coloanele de alimentare cu agent termic și 
corpurile de încălzire deconectate se va realiza numai prin sudare pentru 
a se evita scoaterea din funcțiune a sistemului de încălzire și producerea 
de pagube materiale prin inundare; 

⮚ Documentația tehnică privind modificările instalației de distribuție a 
agentului termic în aval de branșament întocmită de către proiectant va 
fi însoțită de specificații tehnice, planșe cu desene cotate, detalii de 
execuție și o instrucțiune tehnică care să arate modul de echilibrare 
hidraulică a instalației modificate, deoarece echilibrarea hidraulică a 
instalațiilor interioare intră în sarcina asociației de proprietari; 

⮚ Se va evalua diminuarea consumului de energie termică la nivel de 
branșament, produs prin deconectarea corpurilor de încălzire de la 
sistemul centralizat de încălzire (prin calcul sau pe baza consumului 
anterior); 

⮚ În documentația tehnică de debranșare se va stabili dacă este necesar a 
se înlocui grupul de măsurare a cantității de energie termică ca urmare a 
deconectării; 

⮚ Evaluarea tuturor efectelor produse de deconectarea de la sistemul 
centralizat de încălzire și modalitățile de corectare a efectelor negative;  

⮚ Impactul asupra mediului în ceea ce privește gazele cu efect de seră 
(GES), prin implementarea unei surse proprii de încălzire și preparare a 
apei calde menajere. 

- Chitanța seria______ nr. _______ care atestă dovada achitării conform HCL 
646/2021. 

NOTĂ: 

 Având în vedere prevederile legale pentru efectuarea debranșării, sunt de acord să 
depun actele necesare operațiunii de debranșare în termenele stabilite de către furnizor. În caz 
contrar, voi reveni cu această solicitare în anul următor, după terminarea sezonului de încălzire. 

 

Nume și prenume Semnătura    Data  
 
 


