ACET S.A. Suceava
F-301
CERERE
emitere aviz de branșare la rețeaua de alimentare cu apă și/sau
de racordare la rețeaua de canalizare

Nume / denumire ____________________________________________________
domiciliul/sediul în ________________________, str. ______________________ nr. ____,
bl. ___, sc. __, ap. __, județul ____________, având CNP/CUI ______________________,
e-mail ___________________, telefon ___________________________ .
reprezentat prin _____________________________, în calitate de _____________,
telefon ________________________.
Solicit pentru obiectivul _______________________________________________
adresa: localitatea __________________ str. ______________________ nr. __________.
 întocmirea documentației tehnice
 avizarea documentației tehnice
 emiterea avizului
 încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare
Declar că am luat la cunoștință despre faptul că:
a. intervenția neautorizată la instalațiile și conductele de alimentare cu apă și/sau
canalizare reprezintă infracțiune putând avea ca urmări impurificarea și/sau
contaminarea apei potabile în cazul rețelelor de apă sau poluarea mediului în cazul
conductelor de canalizare.
b. lucrările de branșare și/sau racordare la rețelele de apă și/sau canalizare, montarea
sistemului de contorizare a consumului de apă, ce fac obiectul documentației tehnice
avizate, pot fi executate numai de ACET S.A. Suceava pe bază de comandă de
execuție. Procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor și punere în funcțiune a
branșamentului / racordului se va încheia după executarea lucrării și achitarea
integrală a situațiilor de lucrări.
c. branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit
autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca
mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale conform
legislației în vigoare. Contorul de branșament propriu se amplasează în punctul de
delimitare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, care reprezintă și locul
în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual.
Darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea
contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu
prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. (Legea 241/2006(R) art. 28(7))
Mă angajez:
a. să obțin pe baza documentației avizate de ACET S.A. Suceava, pe cheltuiala mea,
toate avizele și autorizațiile necesare execuției branșamentului / racordului;
ACET S.A. Suceava își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal

În vederea emiterii avizului am depus toate documentele solicitate conform Anexa –
Fișa verificării documentelor depuse.
Sunt de acord să depun ulterior prezentei orice alte documente pe care ACET S.A.
consideră că sunt necesare pentru analiza solicitării.
Declar pe propria răspundere că datele comunicate și documentele depuse sunt
conforme cu realitatea. Îmi asum responsabilitatea pentru consecințele oricăror vicii ce s-ar
putea datora nerealității datelor comunicate.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru emiterea avizului de
branșare la rețeaua de alimentare cu apă și/sau racordarea la rețeaua de canalizare.
Declar că am luat cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele
din prezenta cerere.
Data,
_____________

Numele și prenumele,
_______________________________
Semnătura,

Achitat tariful pentru întocmirea documentației tehnice de branșare și/sau racordare
în sumă de _________ lei cu chitanța/OP nr. ___________ Factura fiscală nr. ___________
din data de __________.
Achitat tariful pentru emiterea avizului de branșare apă și/sau racordare canal în
sumă de ___________ lei cu chitanța/OP nr. __________ Factura fiscală nr. ___________
din data de __________.

ACET S.A. Suceava își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal

