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INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
COD CLIENT:
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:

□ PROPRIETAR
□ CHIRIAŞ

Nume :

Telefon :
Posesor al B.I./C.I., seria ______, nr. ____________,

al imobilului, declar pe proprie răspundere următorul consum de apă aferent contorului /
repartitorului de consum:
Index declarat

Index evidenţă
ATM

Cantitate de
facturat

Preţ
( cu TVA )

Repartitor 1
Repartitor 2
Repartitor 3
Diferenţă contor
general estimată
Facturi neachitate

TOTAL:

Valoare
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MENŢIUNI:

□ Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate.
□ Mi s-a adus la cunoştinţă, de către Casier / Contabil din cadrul Sucursalei Dumbrăveni, faptul că nu o
să primesc factura fiscală finală pe loc, urmând ca aceasta să se emită la termen, ulterior plăţii de
avans efectuate (pentru imobilele de tip condominiu).
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.

Dumbrăveni

Nume şi prenumele: _________________________

Data _______________

Semnătura: ____________________

Şef Sucursala Dumbrăveni
Casier Sucursala Dumbrăveni

