ACET S.A. Suceava
F-388
CERERE
pentru realizarea branșamentului de alimentare cu apă
și /sau a racordului 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 executarea branșamentului de alimentare cu apă şi/sau a racordului de canalizare pentru
obiectivul

_____________________________

situat

în

localitatea

____________________,

str.

______________________, nr. ___.
Lucrările vor fi realizate în conformitate cu detaliile tehnice de execuție din Proiectul Tehnic
nr. __________ întocmit de ____________________________ și avizat spre neschimbare de ACET S.A.
Suceava/Agenţia _________________________.
Nr.
crt.

Denumirea activităților

Cine execută
ACET

Solicitant

1.

Executare săpături (șanțuri) pentru pozarea conductelor de apă potabilă

DA

2.

Executare săpături pentru cămine de apă potabilă

DA

3.

Achiziție conducte de apă potabilă

DA

4.

Transport conducte de apă potabilă la amplasament

DA

5.

Montaj conducte de apă potabilă

DA

6.

Achiziție robinet de conces

DA

7.

Montaj robinet de conces

8.

Achiziție cămine de apă potabilă, inclusiv placă cu capac de acces

DA

9.

Transport cămine de apă potabilă și plăci cu capac la amplasament

DA

10.

Montaj cămine de apă potabilă, inclusiv placă cu capac de acces

DA

11.

Achiziție materiale pentru sistem de contorizare și alte robinete și fitinguri,
etc.

DA

12.

Transport materiale pentru sistem de contorizare și alte robinete și fitinguri
la amplasament

DA

13.

Montaj sistem de contorizare și alte robinete și fitinguri, etc .

DA

14.

Probe de presiune

DA

15.

Dezinfecție și analize apă potabilă recoltată din conducta nou construită

DA

16.

Golire rețea publică de apă potabilă, din zonă

DA

17.

Branșare propriu zisă

DA

18.

Umplere șanț/tranșee conductă apă, inclusiv pat de nisip și compactare,
bandă de avertizare, fir trasor

DA

19.

Aducerea terenului la starea inițială pe traseul conductei de apă potabilă

DA

20.

Sigilarea contorului de apă potabilă

DA

DA

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

21.

Executare săpături (șanțuri) pentru pozarea conductelor de canalizare

DA

22.

Executare săpături pentru cămine de canalizare

DA

23.

Achiziție conducte de canalizare

DA

24.

Transport conducte de canalizare la amplasament

DA

25.

Montaj conducte de canalizare

DA

26.

Achiziție cămine de canalizare, inclusiv plăci cu capace de acces

DA

27.

Transport cămine de canalizare la amplasament

DA

28.

Montaj cămine de canalizare, inclusiv plăci cu capace de acces

DA

29.

Execuție racordare conductă de racord canalizare.

30.

Umplere șanț/tranșee conductă apă, inclusiv pat de nisip și compactare,
bandă de avertizare, fir trasor.

DA

31.

Aducerea terenului la starea inițială pe traseul conductei de canalizare

DA

DA

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.
Declar că am luat 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.
c. 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.
d. 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)).

Data,
_____________

Numele și prenumele,
_______________________________
Semnătura,

Achitat contravaloarea situațiilor de lucrări 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

