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Declaratia de insusire si asumare a respectarii procedurii de bransare /racordare a  

Apa - Canal Ilfov S.A. precum si a  

Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
 

Subsemnata / subsemnatul ..................................... CNP ............................................ in 

calitate de reprezentant legal al S.C..................................................../ ...................................., cu 

sediul în localitatea................................................................., 

strada............................................................., nr..............., judeţul............................., cod 

poştal........................, telefon................................., fax...................................., 

email:.............................................................. cod fiscal..........................................., înregistrată 

la Registrul Comerţului sub nr. ....................................................., cont nr. 

......................................................, deschis la ...................................................................,  

declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din lista operatorilor economici agreati 

pentru executie lucrari de bransare / racordare in aria de operare a Apa – Canal Ilfov S.A., 

respectiv retragerii definitive a „Agrementului pentru executie lucrari de bransare / racordare” 

de catre Apa – Canal Ilfov S.A. şi sub sancţiunile aplicabile ale art.326 din Cod Penal, privind 

falsul in declaratii, ca: 

1. imi insusesc si imi asum respectarea Procedurii de bransare/ racordare a Apa – Canal 

Ilfov S.A., inclusiv a Procedurii de executie bransamente si racorduri care vine in 

completarea si detalierea acesteia   

2. imi insusesc si imi asum respectarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare al Apa – Canal Ilfov S.A. 

3. voi aduce la cunostinta Procedurile si Regulamentul mentionate la punctele 1 si 2 (mai 

sus) catre angajatii si/sau colaboratorii si/sau subcontractantii cu care 

S.C.........................................../ .......................................... va realiza executia lucrarilor 

de bransare/ racordare in aria de operare a Apa – Canal Ilfov S.A., spre insusire si 

asumare de catre acestia a continutului acestor documente  

4. mă oblig ca, în situaţia obţinerii agrementului, să respect întocmai prevederile 

Procedurii de bransare/ racordare a Apa – Canal Ilfov S.A. si Regulamentului serviciului 

de alimentare cu apa si canalizare al Apa – Canal Ilfov S.A. 

5. Pentru executia lucrarilor de bransare si/sau racordare voi utiliza Modelul de contract 

de executie lucrari bransamente si/sau racorduri , inclusiv Conventia SSM (anexa 2 la 

contractul de executie) conform Anexei PEBR 9  la Procedura de executie bransamente 

si racorduri. Orice alte clauze ce vor fi adaugate in Contractul de executie lucrari nu 

vor modifica si/sau anula clauzele din modelul de contract conform Anexei PEBR 9. 

Data                                                                              Ştampilă şi semnatură solicitant 

_____________________               _________________________ 
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ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în aceasta Declaratie vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin 

Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 

în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004. 

Data                                                                                        Ştampilă şi semnatură solicitant 

_____________________         _________________________ 


