Cod: F-PO-0008-16 / ed11

CENTRALIZATOR
documente necesare încheiere contract
de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare
pentru consumatori casnici
Anexa la cererea Nr. înreg.: ______________ / __________________
Punct de consum: branşament nou / separare de consum/recontractare
(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

SERVICII SOLICITATE:
Furnizarea apei potabile



Colectarea apelor uzate menajere



Colectarea apelor pluviale



Furnizarea serviciilor să înceapă în timpul perioadei de retragere



INFORMAŢII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT*:
Numele şi prenumele: __________________________________________________________________
CNP: _______________________________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________________________
Telefon: __________________ Fax: __________________ E-mail:______________________________
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale conform Regulamentului UE nr. 579/2016



*Necesare pentru managementul contractului, se prelucrează în mod confidenţial
INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM:
Adresa: _____________________________________________________________________________

Imobil cu subsol:

DA



NU 

Înfiinţarea punctului de consum:
▪

branşament nou





▪

branşament separat în mai multe puncte de consum





Contorizarea:
▪

contorizare separată (contorul deserveşte un singur apartament)



▪

contorizare în comun (contorul deserveşte mai multe apartamente)



Consumul de apă:
▪

permanent



▪

sezonier, în perioada: __________________________________________________________



Numărul de persoane deservite (alimentate prin acelaşi contor): ________________________________
Suprafaţa de calcul a apei pluviale (totalul suprafeţelor construite şi canalizate): _________________ mp
INFORMAŢII PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI ŞI DISTRIBUIREA FACTURILOR:
Determinarea consumului se va face:
▪

pe baza indicaţiilor contorului, citite lunar de către client şi trimestrial de către operator



▪

pe baza unui consum mediu de _______ mc şi regularizare trimestrială pe baza indicaţiilor contorului



citite de către operator
Numele delegatului la citirea contorului mecanic: ___________________________________________
Distribuirea facturilor se va face prin firmă externă de curierat, la adresa, din localitatea _____________
_______________________, cod poştal __________, str. ______________________, nr. ___ , ap. __.

Operator de date cu caracter personal
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DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:


Copie după actul de identitate (B.I. sau C.I.) (pentru toţi locuitorii din curtea comună /
condominiu)
Act de proprietate al imobilului din care provine titularul de contract:
▪

Extras de Carte Funciară (nu mai vechi de 3 luni)



▪

Acordul coproprietarilor ( exclusiv soţ/soţie) privind încheierea contractului pe numele



solicitantului
▪

Adeverinţă de la Registrul Agricol privind proprietatea asupra imobilului



▪

Copie după contractul de închiriere sau contractul de comodat, însoţită de împuternicirea



dată de proprietar pentru încheierea contractului de furnizare de către chiriaş
▪



Copie după certificatul de deces al titularului de contract, însoţită după caz copie după
certificatul de moştenitor sau de declaraţia pe proprie răspundere că succesiunea nu a fost
dezbătută* *



Informare privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare (cf. O.U. nr. 34/2014)

**În cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatul de moştenitor, contractul se va încheia pe perioadă determinată de
max. 1 an

Pentru curţi comune / condominii:
▪



Împuternicire notarială pentru reprezentantul curţii comune sau al condominiului că îl
reprezintă pe locatari în relaţiile cu S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

▪



Tabel cu locatarii curţii comune sau condominiului, conform model:

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Nr. ap.

Act de identitate
serie şi nr.

Semnătură

Declarăm pe proprie răspundere că datele comunicate prin prezentul chestionar sunt conforme cu
realitatea. Am luat la cunoştinţă că nedeclararea corectă a suprafeţelor construite şi canalizate care
restituie apă pluvială în sistemul public de canalizare constituie contravenţie şi se sancţionează.
Deasemenea, am luat la cunoştinţă că primirea în condiţii de siguranţă a facturilor emise este
condiţionată de instalarea cutiei poştale şi a elementelor de identificare a imobilului (număr casă).
Ne obligăm ca în cazul în care intervin modificări referitoare la datele declarate, să le comunicăm
operatorului, în scris în termen de 15 zile calendaristice de la data la care modificările au apărut.
Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru consecinţele oricăror vicii ale contractului ce s-ar putea
datora nerealităţii datelor comunicate prin prezentul chestionar sau neîndeplinirii obligaţiilor ce ne
revin.
Ne angajăm să ne prezentăm personal la data comunicată de Dvs. pentru semnarea şi ridicarea
contractului.
Numele şi prenumele: _________________________

Data: _______________

Operator de date cu caracter personal

Semnătura: _________________________________

