
Numele / denumirea utilizatorului ____________________________________________________________________________________

Adresa actuală a imobilului
Localitate_____________________________________  Strada___________________________________________________nr._______ap._______

Adresa anterioară a imobilului
Localitate_____________________________________  Strada___________________________________________________nr._______ap._______

Forma de proprietate a imobilului            particulară               de stat               mixtă

Numele / denumirea proprietarului __________________________________________________________________________________

CHESTIONAR DATE PRIMARE CLIENT
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FORMA LEGALĂ DE CONSTITUIRE
proprietate personală
asociație de proprietari

număr de corpuri de clădiri ______
număr de scări din imobil ______

număr de persoane stabile din imobil ______

apartament cu 1 cameră ______
apartament cu 2 camere ______
apartament cu mai multe camere ______

apartament cu 3 camere ______
apartament cu 4 camere ______

asociație condominială (mixtă)
asociație neconstituită

nr. etaje ______
număr total de apartamente ______ , din care

PUNCTE DE CONSUM
număr CHIUVETE  _________
număr WC-uri _________
număr BĂI _________

IMOBILUL DISPUNE DE
branşament de apă 
racord de canalizare 
instalaţii interioare de apă 
fosă septică (L________  x  l________  x  h________ ) 
tanc etanş vidanjabil  
existenţa echipamentelor preepurare apă uzată 
funcţionarea echipamentelor de preepurare apă uzată 
automonitorizarea calității apelor uzate deversate

DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU
DA                 NU

 

(volum ________________ )
(volum ________________ )
(volum ________________ )
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ALTE SURSE DE APĂ EXISTENTE

AMPLASAREA APOMETRULUI
cămin în incinta proprietăţii 
cămin în domeniul public
cămin în incinta imobilului (subsol)

ADRESA LA CARE CLIENTUL DOREȘTE EXPEDIEREA FACTURILOR ȘI A CORESPONDENȚEI
______________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMĂRUL DE TELEFON _________________________________________________________________________________________________
ADRESA DE E-MAIL ________________________________________________________________________________________________________

Semnătura utilizatorului sau a reprezentantului ori împuternicitului
(Ștampila, dacă este cazul)

agent economic
care se decontează
cu proprietarul

ALŢI CONSUMATORI DIN IMOBIL 
AGENŢI ECONOMICI sau PERSOANE FIZICE, PE ACELAŞI BRANŞAMENT

denumire separare
consum

preluare
consum total

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
domeniul de activitate _______________________________________________________________________________________________________

ALTE PUNCTE DE CONSUM

piscină
robinet în curte sau grădină

foraj
fântână săpată 
fântână publică

DA                 NU
DA                 NU

DA                 NU
DA                 NU

DA                 NU

DA                 NU
DA                 NU

DA                 NU
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