
Anexa 1 - Cerere de incheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare pentru utilizatori societati comerciale – utilizator colectiv – AC 7 

 

CERERE 

DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
DE CANALIZARE PENTRU 

AGENŢI ECONOMICI-UTILIZATORI INDIVIDUALI 

SC _______________________________________________________,cu sediul 
în______________str.________________________________,nr.___ bl.___ sc.___ 
et.___ap.____CUI___________CIF______________Nr.Ord.Reg.Com J___/___/_____, 
cont_______________________banca______________________telefon  _________________________ 
fax___________ e-mail______________________, in calitate de_________________al imobilului, 
reprezentata legal prin dna/dl____________________________in calitate de ______________prin 
dl/dna___________________________in calitate de imputernicit, rog a-mi aproba încheierea 
contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, motiv pentru care 
anexez prezentei: 

- I___I copia act identitate solicitant 

- I___I copia Certificatului Unic de Înregistrare  

- I___I copia Certificatului de Înregistrare Fiscală 

- I___I copia Certificat Constatator  

- I___I copia act de proprietate sau copia act inchiriere/comodat, dupa caz 

- I___I declaratie notariala proprietarului imobilului +copia BI/CI a proprietarului 

- I___I declaraţia a coproprietarului/colocatarului + copie BI/CI  

- I___I imputernicire din partea societatii +copia act identitate imputernicit, dupa caz  

- I___I dovada garantiei* 

- I___I adresa din partea societatii privind activitatea desfasurata in imobil 

- I___I declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal 

- I___I cerere reziliere, dupa caz 

Imobilul pentru care solicit încheierea contractului este situat în______________, 
str.___________________________nr.____bl.____sc.___ap.__.  

Numar persoane____________ 



Doresc sa primesc factura : 

□  in format electronic la adresa de email _____________________________________________ 

□  pe suport de hartie la adresa ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lunar, in format SMS, veti primi informatii referitoare la facturile emise si informatii cu privire la 
soldul existent. 

NOTA : Avand in vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 / prevederile 

Directivei 58/2002/CE, imi exprim acordul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

necesare la incheierea contractului de furnizare apa rece si preluare apa uzata, dupa caz . 

              Totodata, precizez ca □ sunt de acord / □ nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal in scop de marketing ( publicitate directa  . 

DATA ____________                                                                        Semnatura _____________________ 

 

*Sunt de acord ca in cazul in care vor exista debite restante fata de SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE 
MIOVENI SRL,acestea sa fie compensate cu garantia. 

Data                                                                                                      Nume si prenume 

_______________                                                                              ____________________________ 

                                                                                                               Semnatura 

                                                                                                               __________________________ 

                                                                                                               L.S. 
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