
ACET S.A. Suceava         Cod F-297 

 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatul _________________________________, CNP_______________________, 

legitimate cu ____, seria____, nr.___________, eliberat de_____________________________, la data        de 

___________, având calitatea de reprezentat al societăţii comerciale/instituţiei 

_________________________________________________________________ înmatriculat la Registrul 

Comerţului cu nr._______________, cod unic de înregistrare ___________, cont 

nr._____________________________________, deschis la ____________________________, având 

calitatea de __________________________, ( se trece calitatea celui care semnează contractual: 

administrator, director, preşedinte, etc ) ( împuternicirea, mandatul se anexează la contract ) cu sediul în 

str.____________________________________, nr.____, bloc____, scara____,etaj____, apart.____, 

localitatea_____________________________ judeţul ____________________, telefon________________, 

fax________________, email________________________________________ .  

Solicit încheierea/încetarea contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare pentru punctul de consum (spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă) situat în 

str.______________________________________________ nr._________, cu profil de 

activitate___________________________ funţionând de la data de ___________, dobândit de                                     

la __________________________________ prin cumpărare, asociere etc. 

 Pentru încheierea contractului, pe proprie răspundere, vă declar următoarele date: 

- punctul de consum are aparat de măsură:      individual,       comun; 

- aparatul de măsură este amplasat :      în cămin,      în interior; 

- punctul de consum este racordat la reţeaua publică de canalizare a oraşului: 

        da,      nu,      nu ( există bazin vidanjabil ). 

Solicit ca facturile emise de operator să fie expediate prin poştă/email sau de curierat la 

adresa________________________________________________________________________. 

 Anexez în copie xerox următoarele documente : - proces verbal de constatare F-094 

 act identitate al administratorului/director/preşedinte sau alte personae împuternicite să semneze 

contractual; 

 certificatul unic de înregistrare; 

 hotărârea judecătorească sau actul administrative de înfiinţare; 

 actul de proprietate sau orice alt act care atestă modul de dobândire al imobilului; 

1. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                   

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, de către ACET S.A. Suceava, se face în conformitate cu prevederile 

REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), iar persoanele vizate beneficiază de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile 

persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, 

restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, în condiţiile 

respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor. 

Sunt de accord cu prelucrarea datelor mele personale pentru derularea contractului de branşare/racordare şi utilizare a 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

În cazul existenţei mai multor puncte de consum, se va completa şi pe verso. 
 

Data ______________       _____________________________ 
(semnătura şi ştampila) 

ATENŢIE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN 

DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE ATRAGE DUPĂ SINE NULITATEA CERERII. 

 

FORMULAR TIP CERERE ÎNCHEIERE/ÎNCETARE CONTRACT PENTRU BUGETARI/FUNDAŢII/PFA/SOCIETĂŢI 

  



 

 

2. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală               

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

3. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                     

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

4. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                   

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

5. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                   

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

6. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                  

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

7. Spaţiul situat la adresa ________________________________________ are o suprafaţă totală                   

de __________ mp din care suprafaţă construită şi /sau betonată __________ mp, suprafaţă 

neconstruită__________mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN 

DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE ATRAGE DUPĂ SINE NULITATEA CERERII. 

 

FORMULAR TIP CERERE ÎNCHEIERE/ÎNCETARE CONTRACT PENTRU BUGETARI/FUNDAŢII/PFA/SOCIETĂŢI 

 


