
SOLICITARE CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA CONVENȚIEI PRIVIND CUANTUMUL ȘI PLATA
INDEMNIZAȚIEI

Către,

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

REF: Acordare Indemnizație - Implementarea Proiectului de Importanță Națională „Dezvoltări ale SNT în
zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a

asigurării capacitaților de transport spre Republica Moldova”

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a_________________________________,domiciliat/āîn ____________________legitimat/ā cu
CI/BI, Seria___________, Nr. ________________, proprietar al terenului situat în extravilanul/intravilanul
localităţii________________ în suprafaţā de ___________, identificat prin CF_____________, Tarla________
Nr.Top, _________ Parcelă______________categorie de folosință___________, conform documentului de
proprietate Nr. ______________,din data de ___________________,referitor la Notificarea privind începerea
execuţiei lucrărilor - Nr. DRFT_____/_______/_________________, vă solicit incheierea conventiei pentru plata
indemnizaţiei, cu privire la suprafaţa afectată de lucrări, aferentă terenului sus menţionat.

Anexez prezentei solicitări copii ale următoarelor documente, cu mențiunea că, voi prezenta originalele acestora
la momentul încheierii convenției:

- CI/BI;
- Notificarea privind începerea execuţiei lucrărilor;
- Documentul doveditor al dreptului de proprietate în copie legalizată sau certificată;
- Alte menţiuni cu privire la terenul afectat de lucrări, dacă este cazul (exp: litigii în curs,

etc.)_______________________________________________;

Menţionez, cā doresc ca suma ce mi se cuvine cu titlu indemnizație, sā fie plătită prin virament bancar în contul:
COD IBAN: __________________________________________________,deschis la
Banca____________________ /prin mandat poştal la adresa de domiciliu / altā adresă (dacă este
cazul)_____________________.

Totodată declar că:

- Sunt şi utilizator al terenului: DA/ NU
- Utilizatorul terenului este _____________________________________________ conform

documentului care atestă dreptul de utilizare al terenului. ____/ ___________(pe care il anexez în
copie);

Document doveditor al dreptului de proprietate: contract de vânzare- cumpărare/ contract de donaţie, contract
de întreţinere, contract de rentă viageră, contract de schimb, partaj, certificat de moştenitor,titlu de proprietate,
hotărâre judecătorească, extras CF pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, etc.

Document doveditor al dreptului de utilizare: contract de arendă, închiere,contract de comodat,adeverinţă de
la primărie care atestă utilizarea terenului, etc.

Cu stimă,



Data______________
Semnătura_______________


