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Prin prezenta solicit avizul definitiv (acord de acces) la sistemul de alimentare cu : 
 

                Apă            Canalizare menajeră             Canalizare pluvială       
                                                

1. PERSOANA FIZICĂ/JURIDICĂ: 

Nume_________________________________________ 

Cod poştal____________Localitatea_________________ 

Strada_________________________________________ 

Telefon/fax_____________________________________ 

Identificat prin___________________________________ 

Data eliberării___________________________________ 

Cod numeric personal_____________________________ 

Banca, localitate_________________________________ 

2. LOC DE CONSUM: 

Cod poştal_________ Localitatea___________________ 

Strada_________________________________________ 

Cod fiscal___________________________________ 

Judeţul______________________________________ 

Nr._______Bl.________Sc._____Etj.______Ap._____ 

Telefon mobil_________________________________ 

Seria şi număr B.I./C.I._________________________ 

Eliberat de___________________________________ 

Cetăţenia____________________________________ 

Cod IBAN___________________________________ 

 

Judeţul______________________________________ 

Nr.______,Bl.______, Sc._____, Etj.____, Ap.______ 

3. DOCUMENTE ANEXATE: 
 

 

 

 copie a B.I./C.I., sau a certificatului de înmatriculare; 

 copie act de proprietate/închiriere a spaţiului; 

 copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz); 

 plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000); 

 plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500); 
 

4. SOLICITAREA SE FACE PENTRU:  

  extindere reţea apă/canal 

  branşament/racord nou 

  modificări de natura tehnică (modificare traseu, mutare contor, etc.) 

  separare consum 
5. TARIFE:  

 Persoană fizică – 30 lei (fără TVA) 

 Persoană juridică – 50 lei (fără TVA)  
 

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.    

Termenul de eliberare a avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.  

 

 

         Data ....................... Semnătura     


