
 

 

 

 

  

Document privat emis de ANB, contine date cu caracter personal © – a nu se difuza neautorizat in extern 

Dorim să vă asigurăm de faptul că ANB respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate, asigurându-se de prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal în siguranța, prin implementarea unor proceduri interne riguroase, dar şi a celor mai avansate metode de securitate informatică.  

De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, 

corespondența în orice format purtată cu ANB, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de societate. 

 

Declarație de proprietar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

*se completează doar în situația în care proprietarul este agent economic sau instituție publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

**se completează doar în situația în care proprietarul este persoană fizică 

 

în calitate de proprietar al imobilului din str. _______________________________________________, nr. _____ 

sector ______, închiriat în baza Contractului de închiriere/comodat nr. _________________________ şi având 

cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, deleg pe domnul/doamna/SC 

__________________________________________, având calitatea de __________________________________, să 

încheie Contractul de furnizare/ prestare  a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare pe numele său. 

 

În cazul în care, după expirarea Contractului de închiriere/ comodat menţionat mai sus, vor exista debite restante faţă de 

Apa Nova Bucureşti, mă oblig să suport contravaloarea acestora. 

 

Atașez prezentei declarații o copie a:  

• Certificatului de Înregistrare Fiscală 

• Certificatului Unic de Înregistrare 

• Documentului de identitate 

 

 

Data:               Semnătura, 

*SC/ IP ___________________________________________________________________, cu sediul în 

__________________________, str. ________________________________________________, nr. ______, bloc 

_______, scara _______, ap._____, județul/sectorul ____________, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. 

___________________________________, Cod Înregistrare Fiscală ____________________, număr de telefon 

____________________________, e-mail ____________________________________________, 

**Subsemnatul/a________________________________________________, cu domiciliul în ___________________, 

str. _________________________________________________, nr. ______, bloc ________, scara ____, ap._____, 

județul/sectorul _____________, posesor al BI/CI  cu seria și nr. ______________, număr de telefon 

__________________________, e-mail _____________________________________________, 


