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CERERE
pentru incheierea contractului de furnizare

a serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare pentru utilizatori casnici/utilizatori
individuali

Se va incercui:  Preluare contract / Bransament nou / Separare de consum.

TIPUL SERVICIILOR SOLICITATE:
Furnizarea apei potabile 
Colectarea apelor uzate menajere si meteorice 

INFORMATII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT:
Numele si prenumele__________________________________________________________________
B.I./C.I. Seria _____ Nr. _______________ CNP: ___________________________________________
Adresa:_____________________________________________________________________________
Telefon:_____________________Fax:________________E-mail ______________________________

INFORMATII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM SI CONTORIZAREA:
Adresa:_____________________________________________________________________________
- contorizare separata (contorul deserveste o singura locatie)
- contorizare in comun (contorul deserveste mai multe locatii)
Suprafata de calcul a apei meteorice:______________________________________________________

DETERMINAREA CONSUMULUI SI DISTRIBUIREA FACTURILOR:
Determinarea consumului se va face pe baza indicatiilor contorului, de catre operator.
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 act de proprietate al imobilului (cumparare, mostenire, comodat, inchiriere de la primarie

al imobilului, etc). 

 In  cazul  chiriasilor  trebuie  prezentata  imputernicirea  notariala  privind  acceptul  din  partea
proprietarului pentru perfectarea contractului de utilitati  cu  Apa Canal SA Galati  precum si
acceptul proprietarului de preluare a tuturor obligatiilor de plata catre operator ale chiriasului, in
cazul in care acesta pleaca din imobilul respectiv fara achitarea obligatiilor de plata;

 Schita din care sa reiasa suprafata construita si neconstruita pentru calculul apei meteorice sau
declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru;

 Pentru constructiile noi si avizul de bransare/racordare; 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 B.I./C.I. proprietar sau imputernicit;
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 Adeverinta eliberata de Asociatia de proprietari prin care se confirma ca solicitantul nu are debite
restante inclusiv majorari de intarziere/penalitati catre asociatie (pentru solicitantii de contracte
individuale). 

 Alte documente:________________________________________________________

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:__________________

Nota: 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/relatiiclienti/prelucrareadatelorcucaracterpersonal.
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