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CERERE
pentru incheierea contractului de furnizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si
canalizare pentru utilizatori agenti economici
Se va incercui: Preluare contract / Punct de consum nou / Bransament nou / Separare de consum.
TIPUL SERVICIILOR SOLICITATE:
Furnizarea apei potabile
Colectarea apelor uzate si meteorice
INFORMATII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT:
Denumire: __________________________________________________________________________
Adresa sediu: ________________________________________________________________________
Telefon:_____________________Fax:________________E-mail ______________________________
ORC: ______________________ CIF:____________________ CUI: ___________________________
Cont bancar nr. _________________________________ Banca: _______________________________
Reprezentant: Nume: __________________________________ Functia: ________________________
identificat cu B.I./C.I. Seria _____ Nr. _______________ CNP: _______________________________
Persoana de contact : __________________________________________________________________
INFORMATII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM SI CONTORIZAREA:
Adresa:_____________________________________________________________________________
Obiectul de activitate: _________________________________________________________________
Contorizare:
- separata la nivel de bransament (contorul deserveste o singura locatie);
- in comun la nivel de bransament si secundara in spatiul detinut.
Suprafata de calcul a apei meteorice:_____________________________________________________
DETERMINAREA CONSUMULUI SI DISTRIBUIREA FACTURILOR:
Determinarea consumului se va face pe baza indicatiilor contorului, de catre operator sau in regim
pausal acolo unde nu exista contorizare.
Distribuirea facturilor se va face prin posta, casier, curier, la adresa din localitatea _________________
str.______________________________________________nr.________ap.______________________
sau pe adresa de e-mail________________________________________________________________
DOCUMENTE DEPUSE IN VEDEREA INCHEIERII CONTRACTULUI:
 Copie certificat de inregistrare fiscala si certificat de inregistrare eliberat de oficiul registrul
comertului;
 Copie hotarare judecatoreasca, banca si contul firmei, nr telefon, adresa de e-mail;
 Copie aviz de bransare/racordare eliberat de serviciul tehnic. In cazul schimbarii titularului de
contract se depune o copie dupa avizul de bransare, care este valabil doar in cazul in care se
pastreaza conditiile pentru care acesta a fost eliberat.
 Copie proces verbal de montare/sigilare apometru
 Copie act de proprietate/Contract de inchiriere/Contract de comodat. Pentru chiriasi
imputernicirea notariala privind acceptul din partea proprietarului pentru perfectarea
contractului de utilitati cu Apa Canal SA Galati de catre chirias si acceptul proprietarului de

preluare a tuturor obligatiilor de plata catre operator ale chiriasului, in cazul in care acesta isi
inceteaza activitatea si pleaca din punctul de lucru/imobilul respectiv fara achitarea obligatiilor
de plata.
 Copia documentatiei de cadastru care sa cuprinda suprafata totala (din care suprafata construita
si neconstruita) pentru sediul societatii precum si a punctelor de lucru sau declaratia pe propria
raspundere din care sa rezulte acest lucru;
 Copie B.I./C.I.a administratorului societatii comerciale;
 Alte documente________________________________________________________________
Debitele de apa preluate din surse proprii si industriale: _________________m.c./ luna.
Declar ca, la data preluarii imbilului (se va incercui):
 existau / nu existau instalatii de alimentare cu apa care sunt / nu sunt in stare de
functionare
 existau / nu existau instalatii de canalizare care sunt / nu sunt in stare de
functionare.
 nu exista instalatii de canalizare;
 detin fosa septica sau camin vidanjabil.
Declar pe propria raspundere, in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in
declaratii ca datele mentionate in prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.
Ne asumam intreaga responsabilitate pentru consecintele oricaror vicii ale contractului ce s-ar putea
datora nerealitatii datelor comunicate.
Ne obligam ca toate modificarile referitoare la datele declarate, sa le comunicam operatorului in scris,
in termen de 15 zile calendaristice de la data la care modificarile au aparut.
Prin această solicitare imi exprim consimțământul in vederea prelucrării datelor cu caracter personal,
destinate asigurării derulării raporturilor contractuale, emiterii facturilor de servicii, colectarii creanţelor
legate de acestea, rezolvării solicitărilor in legătură cu activitatea desfăşurată precum și informării cu
privire la serviciile pe care Societatea APA CANAL SA Galați le prestează, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
Ne angajam a ne prezenta la data comunicata pentru semnarea si ridicarea contractului.

Galati (In clar) Numele si prenumele: ___________________________
Data__________________ Semnatura si stampila: _________________

Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal și modul de prelucrare al acestor date de către
Societatea APĂ CANAL SA Galați pot fi obținute la adresa:
www.apa-canal.ro/relatii-clienti/prelucrarea-datelor
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