Cod: F-PO-0008-22 / ed5

CERERE
reziliere contract
de furnizare a serviciilor de apă potabilă şi canalizare
Nr. înreg.: ______________ / ____________________

(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

INFORMAŢII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT:
Nume / denumire titular contract: __________________________________________________________
Reprezentant: Nume: ______________________________ Calitate: _____________________________
Adresă domiciliu / sediu: ________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________

Nr. contract: ___________________________________ din data de: ________________________
Soldul faţă de Compania AQUASERV la data prezentei: ___________________________________
INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM:

Adresa*: _________________________________________________________________________
Indexul până la care s-au facturat serviciile*: ____________________________________________
Predarea punctului de consum* se face cu:
▪

demontarea contorului



▪

transfer la _____________________________________________________ cod ____________



de la indexul ____________________ (în cazul în care s-a făcut autocitire în prezenţa noului
titular de contract)
Data de la care se solicită rezilierea contractului pentru punctul / punctele de consum: ________________
*Pentru titularii de contract cu mai multe puncte de consum se va completa tabelul de mai jos

Tabel privind punctele de consum gestionate de titularul de contract pentru care se solicită
rezilierea contractului:

Nr.
crt.

Adresă punct consum

Index
până la
care s-au
facturat
serviciile

Operator de date cu caracter personal

Contor
Transferat
De la
index

Titular nou

Cod

Sigilat (S)
/
Demont.
(D)
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Declaraţie:
Am luat la cunoştinţă că rezilierea contractului va avea loc numai după achitarea tuturor obligaţiilor
de plată: sold, penalităţi de întârziere la plata serviciilor furnizate, penalităţi de deversare sau orice
alte despăgubiri datorate. Obligaţiile mele de plată finale vor fi stabilite în urma citirii contorului /
contoarelor de pe branşament din data de ___________________ . În cazul transferării punctului de
consum, la citire va participa în mod obligatoriu noul titular al punctului de consum. Factura de
regularizare rezultată în urma citirii contorului vă rog să mi-o trimiteţi la adresa: _________________
______________________________________________________________________________ .

Numele şi prenumele: ________________________
Data: _______________

Operator de date cu caracter personal

Semnătura şi ştampila: _______________________

