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CERERE de reziliere a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 

și/sau canalizare 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, reprezentant legal/ împuternicit al 

societății/ instituției/ asociației de proprietari ________________________________ cu sediul în 

localitatea ____________________, județul/sectorul ________________________, 

strada________________________, nr._______, bl. ______, sc.________, et._______, 

ap.______, Cod de Înregistrare Fiscală _____________________, telefon___________________, 

e-mail _______________________________, client al Apa Nova București, cod 

client_______________, solicit rezilierea contractului de furnizare nr. _________________ din 

data de ____________________ pentru locul de consum situat în București, sectorul, 

strada________________________, nr._______, bl. ______, sc.________, et._______, 

ap.______, începând cu data de _____________________ .  

Seria contorului care deserveşte acest loc de consum este__________________________, index 

contor ________________ la data de ______________________ .  

Solicit rezilierea contractului din următorul motiv: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Mă angajez să asigur accesul la contorul de branșament în data de ____________________ şi să 

achit contravaloarea serviciilor de apă și canalizare utilizate până la demontarea contorului de pe 

branșament. 

Am luat la cunoștință că rezilierea contractului va intra în vigoare în termen de maxim 30 zile de la 

data depunerii prezentei solicitării, condiţionată de achitarea soldului şi a contravalorii consumului 

înregistrat de contor până la data sistării furnizării apei.  

 

Anexez următoarele acte doveditoare ale înstrăinării spațiului: 

 □ contract de vânzare - cumpărare; 

 □ contract de închiriere; 

 □ alte documente. 

 

Ataşez copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului/ Certificat Înregistrare Fiscală. 

 

Data            Solicitant (nume prenume şi semnătură)  

______________________       _____________________________________            


