DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND STOPAREA UTILIZĂRII SURSEI PROPRII
DE ALIMENTARE CU APĂ - SUCURSALA D-VENI
Nr. înreg.: _________/___________________
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ID ticket ______ / ________________
INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
Statutul clientului:





persoană fizică

persoană juridică

Nume / Denumire societate: ___________________________________________________________________
Reprezentant societate: Nume: ________________________________ Funcţia: _________________________
Adresă domiciliu / sediu: str. ______________________________, nr.______, bl.______, sc.______, et.______,
ap.______, localitatea ________________________, tel. / fax: ______________________, posesor al B.I./C.I.,
seria ______, nr. ____________,

în calitate de utilizator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate / prestate de către
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.( Sucursala Agnita ), declar pe proprie răspundere că, începând cu data
de _______________, la nivelul imobilului sus-menţionat, nu mai există interconectare între sursa
proprie de alimentare cu apă şi reţeaua publică.
În consecinţă, prin prezenta, solicit S.C. Apa Târnavei Mari S.A.(Sucursala Dumbrăveni) să se
deplaseze la faţa locului pentru a constata aspectele susţinute, manifestându-mi acordul de a încheia cu
reprezentaţii Operatorului Regional un Proces - Verbal de verificare a contorului şi a instalaţiilor de
apă.
MENŢIUNI:

□ Mi s-a adus la cunoştinţă, de către Casier/Contabil din cadrul Sucursalei Dumbrăveni, că facturarea
serviciului de canalizare aferent sursei proprii de alimentare cu apă va fi sistată în mod automat ca
urmare a procesării prezentei declaraţii, în condiţiile în care persoanele desemnate cu verificarea
contoarelor constată, în contextul deplasării la faţa locului, că am încetat să mai utilizez sursa proprie de
alimentare cu apă, aceasta fiind sigilată.

□ Am luat la cunoştinţă şi mă oblig la următoarele:
 să fiu găsit(ă) la domiciliu în vederea sigilării instalaţiei aferente alimentării cu apă din sursa
proprie, ca urmare a procesării prezentei declaraţii;
 să anunţ imediat orice modificare survenită la nivelul instalaţiei de alimentare cu apă din sursa
proprie;
 o eventuală desigilare a instalaţiei aferente sursei proprii de alimentare cu apă se realizează
numai în prezenţa unui reprezentant al Operatorului – Sucursala Dumbrăveni .
Dumbăveni, Data ____________
Şef Sucursala Dumbăveni
Casier Sucursala Dumbăveni

Numele şi prenumele: ____________________
Semnătura: __________________________________

