
CERERE  ÎNCHEIERE  CONTRACT  UTILIZATORI CASNICI 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul__________________________________________________________,

CNP_______________________, legitimat cu ____, seria ____,număr_____________, 

eliberat de ______________________________, la data de _____________________,  

domiciliat în strada ________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, etaj 

_____, apt. _____, localitatea_________________, judeţul ______________, telefon 

fix/mobil ______________, e-mail _______________, prin prezenta vă solicit 

încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare pentru branşamentul (imobilului) situat în localitatea 

____________________, str. ___________________, nr.________________, drept 

care vă comunic pe proprie răspundere datele necesare: 

1.  Număr total de persoane ce locuiesc în imobil___________________________ 

2. Suprafaţa totală a proprietăţii _____mp, din care suprafaţă construită (S1)______mp, 
suprafaţă neconstruită (S2)_________mp. Anexez la prezenta o copie după actul de 
identitate şi o copie după actul de proprietate. Declar că datele sunt conforme cu 
realitatea. 
 
NOTA: S1: (suprafaţa aferentă invelitorilor metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi terase 
asfaltate şi pavaje din asfalt şi din beton, etc.); S2: (suprafaţa aferentă terenurilor de sport, grădinilor, 
incintelor şi curţilor nepavate, terenurilor agricole, etc.). 

3. Caracteristicile tehnice ale imobilului: 
� Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele publice la o distanţă maximă 
de 500 m. 

            � Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele amplasate în curţi, iar       
imobilul  nu este racordat la reţeaua publică de canalizare (prevăzut cu fosă septică 
vidanjabilă). 

 � Locatarii din imobil se alimentează cu apă din cişmelele amplasate în curţi, iar 
imobilul este racordat la reţeaua publică de canalizare. 

 � Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalaţii de interior, dar imobilul nu 
este prevăzut cu racord de canalizare (prevăzut cu fosă septică vidanjabilă). 

 � Locatarii din imobil se alimentează cu apă din instalaţii de interior, iar imobilul            
este  prevăzut cu racord de canalizare. 

 � lmobilul este prevăzut cu instalaţii interioare de apă şi canalizare şi cu instalaţii 
central pentru încălzirea apei reci (puncte şi centrale termice în cvartal), în care este 
inclus şi consumul de apă rece folosită pentru prepararea apei calde. 
 
Data,           Semnătură client, 
 
 

 
! ATENŢIE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN DOCUMENTELE MAI SUS 
MENŢIONATE ATRAGE DUPĂ SINE NULITATEA CERERII. 


