NR. ÎNREGISTRARE
DATA

CERERE EMITERE AVIZ TEHNIC CONTORIZARE INDIVIDUALĂ
Persoane fizice

Către Aquatim SA, în atenția Serviciului Tehnic,
Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________________________ ,
domiciliat(ă) în _____________________________________________ , str. ___________________________________________________________ ,
nr. ___________ , bl. ___________ , sc. ___________ , et. ___________ , ap. ___________ , telefon ___________________________________ ,
vă rog să-mi aprobați prezenta cerere în vederea eliberării avizului tehnic de contorizare individuală.
Atașez la prezenta cerere următoarele documente:
Copia actului de identitate;
Copia contractului de închiriere (dacă este cazul);
Copia extrasului CF individual și colectiv (nu mai vechi de o lună de zile);*
Documentație tehnică privind montajul sistemului de măsură ce se va amplasa în spațiul comun
(subsol, cămin de apometru), sau într-un cămin situat pe domeniul public;
Certificarea scrisă a celorlalți locatari privind alimentarea individuală a punctelor de consum
prin instalația ulterioară (este necesară în cazul existenței instalației interioare, aceasta fiind
legată după apometrul principal al imobilului, într-un singur punct vizibil);
Declarație privind suprafața de teren compusă din suprafața proprietății individuale (CF
individual) și cota parte din proprietate comună (CF colectiv), pentru care se va calcula volumul
de apă pluvială deversat în canalizarea stradală, semnată și de ceilalți locatari;
Dovada plăților la zi pentru serviciile prestate către Aquatim SA pentru întregul imobil.
*În cazul unui imobil cu mai multe apartamente care se alimentează din același branșament, copia Extraselor de Carte
Funciară pentru toate apartamentele, ori copia Extrasului de Carte Funciară colectiv.

Solicit acest document pentru imobilul/spațiul situat în _________________________________________________________ ,
str. ____________________________________________________ , nr. _________ , bl. _________ , sc. _________ , et. _________ , ap. ________ .
Declar că toate copiile documentelor anexate prezentei cereri sunt conforme cu originalul.
Avizul tehnic se va emite doar după achitarea taxei de avizare.
Prin semnarea prezentei cereri, în calitate de solicitant – utilizator al serviciului/serviciilor furnizate/
prestate de Aquatim SA, îmi exprim consimțământul în vederea încheierii contractului de furnizare/
prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și mă oblig să plătesc sumele de bani
evidențiate în facturile emise de Aquatim SA pentru serviciile pe care mi le-a prestat, chiar dacă nu am
îndeplinit încă formalitatea semnării contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și
de canalizare. Totodată mă oblig ca în termen de 5 zile de la data primirii contractului să-l returnez semnat.
În caz contrar voi suporta consecințele impuse de legislație pentru utilizatorii fără contract.

Data: _______________________________________
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Semnătură solicitant: _______________________________________
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