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Nr. înreg.:________/_____________
ID ticket ______ / ________________

Pentru condominiul situat în
Loc. ............................, str......................................nr.........bl.......sc........
Subsemnaţii, menţionaţi în tabelul de mai jos, solicităm separarea măsurării consumului de apă
la nivel de apartament şi declarăm următoarele:
a) Am luat la cunoştinţă şi suntem de acord cu prevederile „Regulamentului privind separarea
măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu”;
b) Toate sumele ce reprezintă cheltuieli aferente modificărilor instalaţiilor interioare de apă,
necesare în procesul de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament (avizări,
proiectare, execuţie, taxe etc.) vor fi suportate de noi;
c) Ne angajăm ca toate lucrările aferente procesului de modificare a instalaţiilor interioare pentru
separarea măsurării consumului să fie contractate şi executate cu agenţi economici agreaţi de
Operator, sub sancţiunea că Operatorul poate refuza recepţia şi punerea în funcţiune a noilor
instalaţii;
d) Condominiul pentru care se solicită separarea (bloc, scară de bloc, tronson vertical de scară de
bloc) are în componenţă un număr de ............apartamente;
e) În cazul închirierii apartamentului, dacă există debite restante ale chiriaşului faţă de Operator,
în calitate de proprietar, mă angajez să le achit;
f) În caz de înstrăinare a spaţiului pe care îl deţin în proprietate, voi informa Operatorul şi voi
solicita din partea acestuia o adeverinţă care să ateste situaţia la zi a datoriilor;
g) Reprezentantul desemnat să ne reprezinte în relaţia cu Operatorul este dl. /
dna.........................................................
domiciliat/ă
în
........................................
str..................................................nr.........bl........sc........ap.......,
act
de
identitate
seria.........nr................. tel................................ e-mail...........................................
La prezenta solicitare, subsemnaţii care solicităm separarea, anexăm următoarele documente :
 Copii după actele de identitate ale proprietarilor sau ale împuterniciţilor acestora;
 Împuterniciri în original, acolo unde este cazul;
 Copii după Certificatele de înregistrare pentru agenţi economici;
 Copii după actele de proprietate asupra apartamentelor (extras CF, titlu de proprietate, contract
legalizat de vânzare-cumpărare).
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, ne asumăm răspunderea că toate
declaraţiile şi documentele depuse sunt conforme cu realitatea.
Începând cu data de 25.05.2018 compania Apa Târnavei Mari s-a aliniat la standardele europene, aşa cum sunt stipulate
în Regulamentul 2016/679/UE, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie. Compania
noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal, iar baza acestei prelucrări
este constituită din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare şi prevederile legale
aplicabile . Prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor,
colectării creanţelor legate de acestea, dar şi ptr. rezolvarea solicitărilor dvs. în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa
Târnavei Mari.

Data :

Nume/prenume reprezentant
Semnătura

Către Şef Serviciu Tehnic
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TABEL NOMINAL
cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie, care îşi
exprimă acordul pentru separarea măsurării consumului de apă la nivel de
apartament şi care solicită efectiv separarea
pentru condominiul situat în
Loc._________________, str._____________________ nr.____ bl.____ sc.____
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Nume şi prenume
proprietar sau împuternicit

Act de
identitate

Semnătura
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Semnătură
solicitare
separare

