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Comunicat       

26 iunie 2020 

 
Racordarea/branșarea la conductele de distribuție a gazelor naturale 

 
 

Pentru simplificarea procedurilor concesionarul sistemului de distribuție a 
gazelor naturale din orașul Huedin – Nova Power & Gas SRL Cluj Napoca, împreună cu 
Primăria Orașului Huedin au convenit ca în proiectul de înființare a rețelelor de gaz din 
Huedin să fie cuprinse toate branșamentele de la imobilele aparținând persoanelor 
fizice (clienți casnici) și de la blocurile de locuințe. 

De asemenea, s-a stabilit că persoanele fizice și asociațiile delocatari/proprietari 
care doresc acum racordarea la rețelele de gaz vor plăti tariful de racordare în două 
tranșe, astfel: 
1. primă tranșă în valoare de 1000 lei (VA Inclus) 
2. iar diferența se va plăti după recepția la terminarea lucrărilor de racordare și montarea 
postului de reglare-măsurare. 
 

Tot pentru simplificarea procedurilor Nova Power & Gas a înștiințat deja 
proprietarii imobilelor (persoane fizice sau asociațiile de locatari/proprietari) aflate pe 
străzile unde s-au montat sau se montează conducte de gaz și care doresc realizarea 
branșamentelor la gaz, să contacteze personalul Nova pentru a le transmite datele de 
contact (nume/prenume proprietar, adresa locației, nr. de telefon și/sau adresa de 
email).  
Aceste date se vor transmite de către Nova Power & Gas la firmele autorizate și care au 
încheiat contracte cu Nova, pentru a-i contacta pe doritori în vederea începerii 
demersurilor necesare racordării/branșării la conductele de gaz. 

Persoanele interesate trebuie să aibă pregătite, în copie, următoarele 
documente:  
1. copie CI/BI 
2. copie extras CF (nu mai vechi de 30 de zile) 
3. Autorizația de construire a Imobilului sau o Adeverință de la Registrul agricol al 
Primăriei Huedin. 

Personalul (proiectanții) acestor firme vor ajuta și consilia solicitanții în vederea 
completării corecte a Cererilor de racordare, stabilirea soluție tehnice de alimentare cu 
gaze  a imobilului în cauză, stabilirea aparatelor de utilizare a gazelor ce se doresc 
montate, condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite pentru montarea aparatelor de utilizare 
dorite, etapele ce trebuie parcurse în vederea racordării și documentele/contarctele ce 
trebuie încheiate, alte chestiuni legale și tehnice specifice sectorului gazelor naturale. 
Consilierea de către proiectanții autorizați trimiși de Nova Power & Gas se va face 
în mod gratuit. 
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Mai mult decât actât, în baza împuternicirii clienților, toate demersurile 
legale pentru racordarea la rețelele de gaz se va putea intermedia, gratuit, de către 
proiectanții firmelor autorizate.     
 
 

Primar 

Dr.Mircea Moroșan 
 


