
ACET S.A. Suceava         Cod F-297-1 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul _______________________________________________, având calitatea de: 

-proprietar al imobilului -,     , 

-reprezentant al fundaţiei / instituţiei publice / P.F.A. / I.I. / societăţii comerciale-      : 

________________________________________________________________________________, 
 

-reprezentant al Asociaţiei de proprietari ___________________________________________-, 

-împuternicit (conform actului doveditor anexat) ________________________________________________, 

cu sediul / domiciliul în str. _______________________________________, nr. _____, bloc _______, scara _____,  

 

etaj ____, apart. ____, localitatea _____________________________ judeţul _______________________,  

telefon_______________________,e-mail_______________________________________. 

Solicit încheierea contractului de branşare / racordare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare pentru punctul de consum situat în localitatea ________________________________, 

str.____________________________________, nr._______. 
 Pentru încheierea contractului, pe proprie răspundere, vă declar următoarele date: 

- punctul de consum este branşat la:       reţea publică,        sursă proprie; 

- 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 localităţii : 

  da,  nu,  nu ( există bazin vidanjabil ). 

-consum mediu lunar ________ mc / lună 

Solicit ca facturile emise de operator să fie expediate prin poştă sau curierat la adresa:  

localitatea _____________________, str._________________________________, nr._______, jud._____________, 

sau prin pagina web oficială a operatorului. 

Apele pluviale sunt preluate în reţeaua de canalizare de pe o suprafaţă de ________________ mp. 

Anexez în copie xerox următoarele documente : 

• act de identitate al administratorului / director / preşedinte sau alte persoane împuternicite să semneze contractul 

( +extras de la ONRC – dovada calităţii de reprezentant ); 

• 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; 
 

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 acord 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. 

Obs. ______________________________________________________________________________________. 
 

Data ___.___.2022       _____________________________ 

(semnătura şi ştampila) 
 

ATENŢIE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN DOCUMENTELE MAI 

SUS MENŢIONATE ATRAGE DUPĂ SINE NULITATEA CERERII. 
CERERE ÎNCHEIERE/ÎNCETARE CONTRACT CASĂ/FUNDAŢIE/INSTITUŢIE PUBLICĂ/PFA/I.I./SOCIETATE COMERCIALĂ/ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI 


