
ACET S.A. Suceava         Cod F-298 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul ___________________________________________, cu domiciliul în               

localitatea _____________________, str.___________________________________, nr. _____, 

bloc______, scara_____, etaj____, apart.______, având calitatea de președinte / administrator la 

Asociația de Proprietari _______________________________ din localitatea __________________ 
str.________________________________ nr. ______, cod unic de înregistrare _______________, 

cont bancar_________________________________, deschis la banca ________________________, 

telefon/fax ____________________________ email______________________________________  
solicit încheierea/încetarea contractului de branșare / racordare și utilizare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru blocurile care fac parte din asociația de proprietari, conform 

tabelului anexat. 

Menționez că d-ul/d-na ____________________________din localitatea ________________ 

str.___________________________________, nr. _____, bloc______, scara_____, etaj____, 

apart.______, este președinte/administrator la Asociația de Proprietari _________________________ 

Sediul asociației de proprietari este în localitatea ______________________________                   

strada _________________________________, nr.____, bloc__________, scara ____, etaj______, 

apart______ , județul ____________________ . 
 

Anexez în copie xerox următoarele documente : 

 copie după actul de identitate al președintelui/administratorului; 

 certificatul unic de înregistrare pentru societăţi, instituţii publice, PFA, II; 

 hotărârea judecătorească sau actul administrative de înfiinţare; 

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

 autorizaţia de mediu. 
 

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. 

 

 

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 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

 


