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 APAVITAL Iaşi                    Cod F-012 
DOMNULE DIRECTOR, 

                         

  

Nume Proprietar ______________________________, CNP: _______________    ____, legitimat 
cu __________, seria _______, număr_______________, eliberat de 
_________________________, la data de __________________, domiciliat în  strada 
__________________________________, nr.______, bl.______, sc.______, etaj _____, 
ap.______, localitatea______________   ________, judeţul_________________________, 
telefon fix/mobil ____________________________, email_         _  ________________________.     

Reprezentat de________________________________________,CNP __________________, 
legitimat cu _________, seria _______,  număr  _______________, eliberat de 
_________________________, la data de __________________,  având calitatea de  

 reprezentant al persoanei fizice conform împuternicirii (se anexează la contract),   

prin prezenta vă solicit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare  pentru punctul de consum (imobilul) situat în 
localitatea______________________‚ str.__________________  _____________, nr. _____, 
drept pentru care vă comunic pe propria răspundere datele necesare. 
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: 
…………………………………………………………………...…………………….………………………..                                                                                                                                                                               
1. Număr total de persoane ce locuiesc în imobil _____  

2.   Locul amplasării aparatului de masură ____________________________________________ 

3.   Caracteristici tehnice ale imobilului: 

 Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele publice la o distanţă maximă de 500 m. 

 Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele amplasate în curţi, iar  imobilul nu este 

racordat la reţeaua publică de canalizare (prevăzut cu fosă septică vidanjabilă). 

 Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele amplasate în curţi, iar  imobilul este 

racordat la reţeaua publică de canalizare.  

 Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalaţii de interior, dar imobilul nu este prevăzut 

cu racord de canalizare (prevăzut cu fosă septică vidanjabilă).  

 Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalaţii de interior, iar imobilul este prevăzut cu 

racord de canalizare.  

 lmobilul este prevăzut cu instalaţii interioare de apă şi canalizare şi cu instalaţii centrale pentru 

încălzirea apei reci (puncte şi centrale termice în cvartal), în care este inclus şi consumul de 

apă rece folosită pentru prepararea apei calde. 

Suprafaţa totală a proprietăţii __________mp, din care suprafaţă construită _________mp, 

suprafaţă neconstruită _________mp. 

Declar ca am primit Notificarea de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal şi că toate documentele 
depuse la prezenta cerere sunt conforme cu originalul. 

În cazul preluării unui punct de consum deja existent se va completa: tip contor: 
___________, seria: __________________, existent in instalație la respectivul punct de consum. 

 
Data,                                                            Semnătură client,
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Anexez la prezenta copiii după următoarele documente : 

 actul de proprietate sau alt document privind modul de dobandire al imobilului; 

 contract de închiriere imobile aflate în proprietatea Primăriilor locale, D.A.P.P.P. Iași; 

 proces verbal  de recepție branșament; 

 act de identitate al proprietarului/chiriașului; 

 procură notarială și act identitate când contractul este semnat prin împuternicit; 

 dovada achitării datoriilor pe vechiul branșament în cazul când se solicită separarea 

alimentării cu apă față de vechiul branșament; 

 declarație notarială din partea celorlalți coproprietari/moștenitori că sunt de acord cu 

încheierea contractului numai cu unul dintre aceștia până la rezolvarea pe cale legala a 

partajului (atunci când este cazul); 

 certificat de nomenclatură stradală și adresă / adeverință eliberată de unitatea 

administrativ teritorială (atunci când este cazul); 

 

LISTA LOCATARILOR ALIMENTAŢI DIN BRANŞAMENTUL COMUN 

Situat  în localitatea _______ str._____________________nr._____ 

Familiile nominalizate în această anexă sunt de acord să fie reprezentate în relaţiile 

contractuale cu APAVITAL S.A. Iaşi de către____________________________________  

 

Nr. 
crt. 

Nume/Prenume 
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persoane 

Act de identitate   
B.I./C.I. 

seria ........ 
nr……………………. 
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