CERERE DE PROIECTARE
Subsemnatul(a)(sau denumirea societăţii) ………………………………………………………, domiciliat(ă)/cu
sediul în ……………… jud………….…., str……………………., nr….., bloc…..…, et……, ap……..,posesor act
de
identitate (BI/CI) seria…….nr…................eliberat …….……………………………………... CNP/CIF
………………………………..., solicit proiectarea lucrărilor de: *) branşament de apă / racord canal / separarea
instalaţiei de alimentare cu apă cu contorizare la: punctul de consum din ………………..……………,
str………………………… nr……………bl………
*) Se barează lucrările ce nu se proiectează
PRECIZĂRI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Am luat la cunoştinţă şi mă oblig că:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Lucrările de branşament apă / racord canalizare să fie executate numai dupa întocmirea
documentaţiei şi eliberarea AVIZULUI DEFINITIV.
Lucrările vor fi efectuate cu o unitate de construcţii autorizată agreată de Compania Judeţeană Apa
Serv S.A., după obţinerea autorizaţiei de execuţie conform normelor legale în vigoare.
Se va solicita asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor de la Compania Judeţeană Apa Serv
S.A..
Cuplarea branşamentului nou executat la reţeaua de distribuţie şi/sau cuplarea racordului la
căminul colectorului de canalizare se vor efectua numai după efectuarea recepţiei la terminarea
lucrărilor şi încheierea contractului de furnizare/prestare servicii.
Cuplarea va fi efectuată de către constructor, cu asistenţă tehnică din partea operatorului. În acest
sens, mă oblig să înştiinţez operatorul cu minim trei zile înainte data recepţiei, la terminarea
lucrărilor. Acoperirea şanţului se va efectua dupa recepţie.
Nu voi efectua modificări în instalaţii decât pe bază de proiecte aprobate.
Întocmirea documentaţiei tehnice se va face în maxim ….... luni.

Data…………….

Semnatura(stampila)……………

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.
Avize si Observaţii
Birou Relatii cu Publicul....…………………………………………………………………….....................................
……………………………………………../…………………………./……………………….................................…….
(numele şi prenumele)
(semnatură)
(data)
Secţia Apă…………………… ………………………………………………………………................................……..
……………………………………………../…………………………./……………..................................……………….
(numele şi prenumele)
(semnatură)
(data)
Secţia Canal–Epurare ……………………….……………………………………………...............................………..
……………………………………………../…………………………./…………..................................………………….
La ridicarea documentaţiei se va completa:
S-a predat/ primit proiectul de execuţie în 2 exemplare.
Proiectul de execuţie este valabil 12 luni.
Data…………….
Serviciu Relaţii Clienţi-Call Center
Semnătura……………..
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Avizul definitiv a fost achitat cu chitanţa nr.
…………………... din data …………….…

Beneficiar
Semnătura(ştampila)……………
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