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CERERE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL
PERSOANĂ JURIDICĂ MEMBRĂ A CONDOMINIULUI
Subscrisa .................................................................................................................................,
cu sediul social în judeţul ........................................., localitatea .........................................................,
str. ……………………………………………..............., nr............, bl. ……., sc. …., et. ……., ap. …….,
tel. ……………………………..........., e-mail .........................................................................................,
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ............................................, cod fiscal ...........................,
cod unic de înregistrare .................................., contul nr. ....................................................................,
deschis la..................................................., reprezentată de …………….............................................,
în calitate de (se trece calitatea celui care semnează valabil contractul), ...........................................,
*posesor al CI/BI seria .......... nr. .............................., CNP ................................................................,
domiciliat(ă) în judeţul .............................................., localitatea .....................................…………….,
str. ………………………………………………………, nr. ……..., bl. ……, sc. …..., et. …..., ap. …….,
tel. ……………………………………, e-mail ..………………………………………………......................,
solicit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de:
alimentare cu apă rece
canalizare
ACM (apă caldă în sistem centralizat), dacă este cazul,
pentru unitatea locativă situată în localitatea .......................................................................................,
str. ……………………………………………............., nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. ……., ap. …….
Societatea este plătitoare de TVA (Da sau Nu) ………...
Suprafaţa totală a incintelor construite şi neconstruite (conform C.F.): ................................................
Factura va fi trimisă prin (bifaţi o singură opţiune):
delegat teren
serviciul poştal
Adresa de corespondenţă:
aceeaşi cu adresa locului de consum
diferită de adresa locului de consum, după cum urmează,
str. ……………………………………………............., nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. ……., ap. …….
localitatea ......................................................................, judeţul ..........................................................
La finalizarea contractului doresc să fiu contactat(ă)(completaţi o singură opţiune) telefonic
............................................................ sau pe email ...........................................................................
şi mă angajez ca, în maximum 30 de zile de la data anunţării să mă prezint în vederea
semnării şi însuşirii acestuia, în caz contrar, intervenind acceptarea tacită a contractului, ce
rezultă cu certitudine din acţiunea şi intenţia mea de încheiere a contractului de
furnizare/prestare a serviciului, cuprinse în prezenta cerere.
*Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul încheierii
raportului contractual cu Compania Apa Braşov S.A., conform prevederilor Legii 677/2001.
Documente anexate:
Certificat constatator actualizat (maxim 30 zile vechime) - copie
Certificat de înregistrare - copie
Extras C.F. actualizat (maxim 30 zile vechime) - original
Act de identitate reprezentant legal – copie
Formular informaţii precontractuale, semnat
Împuternicire, în cazul în care cererea este făcută prin împuternicit
Acord notarial coproprietar(i), dacă unitatea locativă care are mai mult de un proprietar
Contract de închiriere, dacă unitatea locativă este închiriată - copie conformă cu originalul
Declaraţie proprietar (conform model), dacă unitatea locativă este închiriată
Data ……………………
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