
ACET SA Suceava          Cod F-300 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

 
Subsemnatul __________________________________, având CNP ____________________________, 

legitimat cu ___, seria ___, număr _________, eliberat de ____________________, la data de ____________, 

avînd calitatea de persoană fizică / (reprezentant (conform împuternicirii anexate prezentei) al persoanei fizice 

_________________________________________, avînd CNP ________________________________ legitimat 

cu ___, seria ___, număr ________, eliberat de _______________________________, la data de ___________, 

domiciliat în str. ___________________________________, nr.____, bl. ______, sc. ___, etaj ___, ap. ___, 

localitatea ________________________________, judeţul Suceava, telefon fix ________________ telefon mobil 

___ ____________, email ________________________________________ . 

Vă solicit încheierea/încetare contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare pentru punctul de consum situat în 

str.___________________________________, nr. .____, bl. _____, sc. ___, etaj ___, ap. ___, 

localitatea_____________________________________________, judeţul Suceava. 
 

 Facturile emise de operator vor fi expediate: 

1. prin serviciul poştal, ( prin curierat ) la adresa str. ____________________________________, nr. .____, 

bl. _____, sc. ___, etaj ___, ap. ___, localitatea _______________________________, judeţul Suceava ; 
 

2. în cont bancar nr. __________________________________________ deschis la _________________ 

 

 Anexez prezentei, în copie xerox, următoarele:      

  -act de identitate, 

  -act de proprietate. 

 Declar, pe proprie răspundere, că datele de mai sus sunt conforme cu realitatea. 

 
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,___________       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN DOCUMENTELE 

MAI SUS MENŢIONATE ATRAGE DUPĂ SINE NULITATEA CERERII. 

FORMULAR TIP CERERE ÎNCHEIERE/ÎNCETARE CONTRACT PENTRU BLOCURI NEASOCIATE 
 


