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ÎMPUTERNICIRE 

Avand in vedere faptul ca nu suntem constituiti in mod legal in asociatie de proprietari, 

subsemnații, (din tabelul de mai jos), - locatari, proprietari și coproprietari (100%),  ai 

drumului de servitute/condominiului din localitatea........................................................, 

strada........................................., nr..........................., si punctul de consum situat in 

condominiul din localitatea ........................................................, strada 

........................................., nr ..........................., cunoscând dispozitiile articolului 326 din 

Codul Penal, cu privire la falsul in declaratii, declaram pe proprie raspundere ca il împuternicim 

pe dna/dl..................................................................., legitimat cu CI Seria...............Nr..............., 

CNP.............................................................. să ne reprezinte în relația cu Operatorul S.C. Apă -

Canal Ilfov S.A., în vederea obtinerii avizului/avizelor si/sau încheierii contractului de 

furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare.   

Totodata, sub semnatura noastra, declaram si suntem de acord cu urmatoarele: 

• La data prezentei suntem singurii proprietari-locatari-coproprietari, 

• Reprezentantul este imputernicit in procent de 100% de catre toti coproprietarii imobilului 

sau de catre imputerniciti legal ai acestora sa ii reprezinte in relatia cu Apa Ilfov (Operator 

in continuare), furnizor al serviciilor publice de apa-canalizare din localitate, in toate 

demersurile procedurale privind bransarea/racordarea la sistemul public, semnarea 

contractului de furnizare, facturarea si plata contravalorii serviciilor publice, 

• Coproprietarii imobilului si imputernicitul acestora nu au dreptul sa interzica sau sa 

blocheze accesul celorlalti coproprietari la conductele interioare de apa-canalizare, in 

vederea bransarii-racordarii, avand astfel obligatia de a respecta principiul conform caruia 

accesul la serviciile de utilitate publica este general si nediscriminatoriu, 

• Cheltuielile pentru executia lucrarilor, dotarea instalatiilor private ori cheltuielile de 

despagubire sunt in sarcina exclusiva a coproprietarilor, Operatorul gestionand exclusiv 

infrastructura publica. Intelegerile, invoirile si discutiile intre coproprietarii imobilului nu 

sunt opozabile Operatorului. 
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