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(se marchează cu „X” căsuţa corespunzătoare) 

INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL: 

Statutul clientului:              persoană fizică                                  persoană juridică 

 

Nume / Denumire: ______________________________________________________________________ 
 

Adresă domiciliu / sediu: _________________________________________________________________ 
 

Telefon: ______________________________________________________________________________ 
 

Fax: _________________________________________________________________________________ 
 

Reprezentant: Nume: _______________________________ Funcţia: _____________________________ 

 

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM: 

Adresă: ____________________________________________________________________________ 

 

Prin prezenta solicit:  

  sistarea serviciilor de apă-canal începând cu data de _________________                         până la data 

de _________________         şi sigilarea instalaţiei de apă pe perioada solicitată. 

 facturarea unui consum minim de 0,5 mc/lună şi a diferenţelor de contor asumate conform 

prevederilor contractuale, începând cu data de _________________ până la data de 

_________________   .  

OBSERVAŢII: 
 

Am luat la cunoştinţă şi mă oblig la următoarele: 

 să fiu găsit la domiciliu în vederea sigilării/ a citirii repartitoarelor; 

 să anunţ imediat orice modificare apărută pe perioada sistării (închiriere, vânzare, renunţare la 

cerere etc.); 

 să achit la zi, contravaloarea serviciilor prestate de operator;  

 ultima citire înainte de sistare se face în prezenţa reprezentantului operatorului;  

 desigilarea se face numai în prezenţa reprezentantului operatorului; 
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  Cod:  

 

  

Persoană contact _______________________________________ nr. telefon ________________________ 

Adresa : _______________________________________________________________________________ 

Citiri apometre  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

 

 Subsemnatul,                    , domiciliat  în loc.                        , str                                             , 

nr               , bl.         et.                   , ap          în calitate de administrator/reprezentant legal/împuternicit al 

imobilului de domiciliu al petentului, sunt de acord ca pe întreaga perioadă de absenţă a petentului sus-

menţionată, să nu participe la şi să nu i se factureze diferenţele de contor. 

 

Semătura…………………   Ştampila 

 

MENŢIUNI: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

    

Menţionez că cererea de sistare/facturare consum minimal este veridică şi cele solicitate de mine corespund 

adevărului, în caz contrar voi fi pasibil de savârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită 

de art. 326 Cod penal.   

 

Cod client ______________ 

Contract   da ______________________  

 nu 

Debite restante   da ______________________ 

 nu  

Dumbrăveni     Numele şi prenumele: _________________________ 

Data ________________      Semnătura   

 

Către  Şef Sucursala Dumbrăveni     

Casier Sucursala Dumbrăveni                                                                                      

  


