Solicitare încheiere contract utilități

Subsemnatul/a _______________________________/ reprezentant/ă legal/ împuternicit/ă al/a
societății/ instituției/ asociației de proprietari ___________________________________________
cu sediul/ domiciliul în localitatea_____________________, județul/ sectorul _________________,
strada ___________________________, nr._____ bl._________ sc._______, et. ____, ap. ____,
posesor/ posesoare C.I seria ___ nr. _____________, CNP _____________________________,
Cod de Înregistrare Fiscală ____________________, solicit încheierea contractului de furnizare/
prestare a serviciului de apă si/de canalizare pentru imobilul din adresa: strada _______________
_____________________, nr.____ bl.______ sc.______, et. ____, ap. ________, sector ____,
cu precizarea următoarelor:
❖ Cont bancar: __________________________________________________________.
❖ Activitatea desfaşurată în imobil:___________________________________________.
❖ Necesarul de apă: ______________________ mc.
❖ Alţi consumatori care se alimentează din branşament: ____________________________
________________________________________________________________________
❖ Numărul de: scări din imobil ______, etaje ____, apartamente ____, locatari/angajați _____
❖ Numărul de persoane din imobil care se alimentează cu apă caldă furnizată în sistem
centralizat ________.
❖ Suprafaţa terenului deţinut: ____________ mp, din care suprafață construită ______ mp,
suprafață neconstruită _____ mp.
❖ Adresă de corespondenţă: __________________________________________________.
❖ Solicit transmiterea facturii prin e-mail la adresa__________________________________.
❖ Persoană
de
contact:____________________
Telefon:__________________________.
❖ Adresă de e-mail: _________________________________________________________ .
❖ Tipul instalației interioare constă în:
❏ cișmea amplasată în curte
❏ instalație de apă în imobil
❖ Apa uzată este deversată în:
❏ rețea de canalizare
❏ rețea interioară de canalizare la client__________
❏ fosă septică

*** Se completează în cazul Asociațiilor de proprietari ***
❖ Componenţa comitetului Asociaţiei de proprietari/ locatari:
❖ Presedinte: ____________________________________________________________
❖ Membrii comitetului: _____________________________________________________
_____________________________________________________

Data: __________________

Solicitant:__________________________________
(nume prenume şi semnătură)
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