
CERERE ÎNCHEIERE CONTRACT Cod F-011

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul__________________________________, CNP______________________, 
legitimat cu CI/BI, seria ____,  număr_____________, eliberat de______________________, la data 
de______________, având calitatea de reprezentant al societăţii comerciale/instituţiei 
________________________________________________________, înmatriculată la Registrul 
comerţului cu nr. ____________________, codul unic de înregistrare ___________________, contul 
nr. ____________________________________________, deschis la________________________, 
având calitatea de________________________________________, (se trece calitatea celui care 
semnează valabil contractul: preşedinte, director general etc.) (împuternicirea, mandatul se anexează 
la contract) cu sediul în  strada __________________________________, nr. ________, bl._______, 
sc.____, etaj ______, ap. _______, localitatea __________________________, judeţul ____________, 
telefon/fax ___________________________________, e-mail __________________________, 
solicit  încheierea  contractului  de  furnizare/prestare  a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 
canalizare  pentru  punctul  de  consum situat în localitatea ___________________________ strada 
_________________________, nr. _______, bl.______, sc._____, jud. _________________ cu profil 
de activitate _____________________________ funcţionând de la data de ___________‚ dobândit 
de la______________________________, prin cumpărare, asociere etc.

Solicit ca facturile emise de operator să fie expediate prin unul din următoarele mijloace : 
serviciul poştal sau de curierat, la adresa:  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
sau prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: _______________________________

 Anexez în copie următoarele documente:
 hotărârea judecătorească sau actul administrativ de înfiinţare;
 act de identitate administrator;
 act împuternicire/delegare din partea PJ pentru semnarea contractului (atunci când este 

cazul);
 act identitate împuternicit/delegat/reprezentant împuternicit pentru semnarea 

contractului (atunci când este cazul);
 CIF/CUI;
 actul de proprietate sau orice alt act care atestă modul de dobândire al imobilului;
 procesul verbal de recepţie a branşamentului ;*
 acordul proprietarului (în cazul când, cu titlu de excepţie, contractul se încheie cu chiriaşul);
 certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliberat cu cel mult 

30 de zile anterior semnării contractului.

  1.  Spaţiul situat la adresa _______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  - suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

 - suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
În cazul preluării unui punct de consum deja existent se va completa: 
tip contor : _________, seria: _________, existent in instalaţie la respectivul punct de consum.

Data ________________________.                          _____________________________
                                                                                                (semnătura şi ştampila) 

______________________
*pentru branşamentele noi
În cazul existenţei mai multor puncte de consum, se va completa şi pe verso.

ATENŢIE: În cazul în care copiile documentelor menţionate în prezenta cerere au fost depuse la cererea emitere aviz, nu 
mai este necesară depunerea lor încă odată cu excepţia actelor care au termene de valabilitate ce pot expira (ex. 
Certificat constatator, carte de identitate,contract de închiriere, etc).
Necompletarea tuturor rubricilor sau nedepunerea unuia din documentele mai sus menţionate atrage după sine 
nulitatea cererii.
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  2.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

 suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
  3.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

  suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
4.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

  suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
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ATENŢIE: În cazul în care copiile documentelor menţionate în prezenta cerere au fost depuse la cererea emitere aviz, nu 
mai este necesară depunerea lor încă odată cu excepţia actelor care au termene de valabilitate ce pot expira (ex. 
Certificat constatator, carte de identitate,contract de închiriere, etc).
Necompletarea tuturor rubricilor sau nedepunerea unuia din documentele mai sus menţionate atrage după sine 
nulitatea cererii.
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  5.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

 suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
  6.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

  suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
7.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

  suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.
8.  Spaţiul situat la adresa ______________________________________________________
______________________________ are o suprafaţă totală de _____________ mp, din care: 

  suprafaţă construită şi/sau betonată/asfaltată (ex: trotuare, aleii, parcării, căii acces, 
pavimente)_____________  mp;

  suprafaţă neconstruită ______________ mp,
Numărul de persoane ___________.

Data ________________________.                          _____________________________
                                                                                                           (semnătura şi ştampila) 


