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CERERE
PENTRU EMITERE AVIZ DEFINITIV DE BRANŞARE / RACORDARE

ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE

Subsemnatul (sau denumirea societătii)...................................................................................................
cu domiciliul/sediul în judetul………..oraşul/comuna……..…………………
strada……………………….. ………..nr………bl………scara………etajul…….ap.........solicit prin prezenta
emiterea unui "AVIZ DEFINITIV" pentru branşarea /racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi de
canalizare necesar pentru încheierea contractului de furnizare / prestare a serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare, pentru următorul punct de consum:…………………………………………………………….

La prezenta solicitare anexez:
□ copie după actul de identitate / Certificat de Înregistrare(C.U.I);
□ copie după codul de înregistrare fiscală (C.I.F);
□ copie după actul de proprietate/contractul de închiriere( concesiune) / adeverinţă de la primărie;
□ copie după cartea tehnică / breviar de calcul întocmit de un atelier de proiectare autorizat în cazul în

care profilul de activitate constă în producţie (din care să rezulte consumul de apă care rămâne
înglobat în procesul tehnologic);

□ copie după actul legal care îi conferă personalitate juridică în cazul asociaţiilor de proprietari;
□ copie după protocolul de preluare a activelor şi pasivelor de la vechea asociaţie;
□ avizul de principiu dat de operator la înfiinţarea asociaţiei;
□ copie după cel mai recent proces verbal al asociaţiei care să ateste calitatea de preşedinte, care este

reprezentantul legal al asociaţiei;
□ copie actul de identitate al preşedintelui / administratorului care este desemnat să facă plăţi prin cont

curent.

Declar pe propria răspundere următoarele:
- profil de activitate ………………………………………………………………………………
- cont/bancă …………………………………………………………………………………..….
- deţin următoarele autovehicule: motociclete …….. buc, autoturisme ……. buc, autocamioane …….

buc, autoutilitare …… buc.
- nr. WC-uri …..…..., nr. lavoare…...…..., nr. spălatoare…........., nr. căzi…….…., nr.duşuri……….., nr.

bideuri………, nr. pişoare cu spălare: continua…..., intermitentă……., nr. maşini de
spălat…………….

- nr. cişmele cu: robinet..……jet continuu......., nr. de hidranţi: interiori…..…exteriori……..…
- nr. persoane………
- nr. angajaţi/schimb………, nr. schimburi………
- pentru cantine, restaurante, bufete, hoteluri, pensiuni cu/fără bucătărie: nr.mese……., nr.

camere cazare…………., grupuri sanitare: comune/în camere.
- centrală termică: în care pregătesc acm…….
- sunt racordat la canalizare □ nu sunt racordat la canalizare □

Numele şi prenumele beneficiarului/administratorului societăţii………………………………..
Număr de telefon………………………….

Am luat la cunostinţă faptul că AVIZUL va fi eliberat numai dacă branşamentul şi instalaţia interioară
sunt construite conform reglementărilor legale. În caz contrar accept reproiectarea şi modificarea
acestora, pe cheltuială proprie.

Data………….. Semnatură……………………
Ştampilă………………………

Viză Relaţii Clienţi :________________________________________________
Avizul definitiv a fost achitat cu chitanţa nr. …………………... din data …………….…

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul (a) .......................................................................................... îmi exprim în mod expres
consimţământul ca C.J. APA SERV S.A. să folosească datele mele cu caracter personal, puse la dispoziţie, în
relaţii comerciale pentru întocmirea documentelor ce vizează relaţiile comerciale şi arhivarea ulterioară a
documentelor. Am înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la
imposibilitatea prestării serviciilor de către C.J. APA SERV S.A.
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