CERERE ÎNCHEIERE
CONTRACT UTILIZATORI CASNICI
DOMNULE DIRECTOR,
Nume și prenume proprietar
,
CNP__________________________, legitimat cu CI/BI, seria______,număr
,
eliberat de___________________________________la data de
,
domiciliat în strada _______________________________________________________, nr.
,
bl.______, sc.______, etaj___, ap.____, localitatea_____________________, județul __________________,
telefon fix/mobil____________________, e-mail __________________________________________________.
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 poștal 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 măsură__________________________
3. Caracteristici tehnice ale imobilului:
Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cișmelele publice la o distanță maximă de 500 m;
Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cișmelele amplasat în curți, iar imobilul nu este
racordat la rețeaua publică de canalizare (prevăzut cu fosă septică vidanjabilă);
Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cișmelele amplasate în curți, iar imobilul este racordat la
rețeaua publică de canalizare;
Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalații de interior, dar imobilul nu este prevăzut cu
racord de canalizare (prevăzut cu fosă septică vidanjabilă);
Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalații de interior, iar imobilul este prevăzut cu racord
de canalizare;
Imobilul este prevăzut cu instalații interioare de apă și canalizare și cu instalații centrale pentru
încălzirea apei reci (puncte și centrale termice în cvartal), în care este inclus și consumul de apă rece
folosită pentru prepararea apei calde.
Suprafața totală a proprietății
mp, din care suprafață construită_______________mp,
suprafață neconstruită
mp.
Declar că am primit Notificarea de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal și 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 în instalație la respectivul punct de consum.
Data
(semnătura)
*Termenul de 30 zile pentru încheiere contract/act adițional decurge de la data eliberării procesului verbal de recepție a lucrării de
branșament/racord;
*Pentru schimbare utilizator, termenul de 30 zile pentru încheiere contract/act adițional decurge de la data eliberării avizului schimbare
utilizator.

ATENŢIE: În cazul în care copiile după documentele menționate în prezenta cerere au fost depuse la cererea emitere aviz, nu mai este
necesară depunerea lor încă odată cu excepția actelor care au termene de valabilitate ce pot expira (ex. carte de identitate, contract de
închiriere etc).
Necompletarea tuturor rubricilor sau nedepunerea unuia din documentele mai sus menționate atrage după sine nulitatea cererii.
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Cod F-012
Anexez la prezenta copii după următoarele documente :

actul de proprietate sau alt document privind modul de dobândire a imobilului; contract de închiriere imobil aflat
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 legală a partajului (atunci când este cazul);

certificat de nomenclatură stradală și adresă/adeverință eliberată de unitatea administrativ teritorială (atunci când este
cazul);

contract de refacere infrastructură cu o firmă autorizată (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 relațiile contractuale cu
APAVITAL S.A. de către
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Nr.
persoane

Act de identitate
CI/BI:
Seria..... Nr. ...........

Semnătura

ATENŢIE: În cazul în care copiile după documentele menționate în prezenta cerere au fost depuse la cererea emitere aviz, nu mai este
necesară depunerea lor încă odată cu excepția actelor care au termene de valabilitate ce pot expira (ex. carte de identitate, contract de
închiriere etc).
Necompletarea tuturor rubricilor sau nedepunerea unuia din documentele mai sus menționate atrage după sine nulitatea cererii.
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