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Prin prezenta solicit adeverință privind debitul de stingere a incendiilor : 
 

 

 

                Branșament            Hidrant           Necesar:     Debit: _____l/s  ;  Presiune: _____bar      
                                                     

DATE DE IDENTIFICARE 

 

1.    PROIECTANT                                                                     BENEFICIAR FINAL    
 

                                                                                     Persoană fizică          Persoană juridică 
 

Nume_________________________________________ 

Localitatea ________________ Str.  ___________Nr___  

Telefon/fax_____________________________________ 

CUI/CIF ______________________________________       

Cod IBAN _________________________________ 
 

 2. LOC DE CONSUM:  

Localitatea  _____________________________ ______ 

Strada _____________________________ ___________ 

Nume ___________________________________ 

Localitatea ________________ Str.  ____________Nr__ 

Telefon/fax_____________________________________ 

CUI/CIF ______________________________________       

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

Cod IBAN ___________________________________ 

 

 

  3. TARIFE:  

   Persoană fizică – 30 lei (fără TVA)   

  Persoană juridică – 50 lei (fără TVA) 
   

  4. FACTURA VA FI EMISĂ PE    PROIECTANT       BENEFICIAR FINAL  

  
  5. DOCUMENTE ANEXATE: 
 

 

 

 copie a B.I./C.I., sau certificat de înregistrare ( CUI) / certificat de înregistrare în scopul de TVA (CIF) ;   

 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); 
 

 

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 .......................                                                         (Nume, prenume / Semnătură)  

  
                                                                                               _______________________________                       


