
D-lui Alexandru Gâlca,  

Director al Î.M. „ Apă-Canal” Căușeni 

CERERE 
privind încheierea contractului de fumizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

Prin prezenta ____________________________________________________________________________________  
(denumirea organizației, întreprinderii) 

IDNP  ____________________________________________ , solicit următoarele: 
- realizarea branșării/racordării instalațiilor interne de: 

□ apă și de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

□ apă la sistemul public de alimentare cu apă; 

□ canalizare la sistemul public de canalizare; 

- încheierea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public : 

□ de alimentare cu apă și de canalizare; 

□ de alimentare cu apă apă; 

□ de canalizare; 

pentru următorul obiectiv din str.  ___________________________________________________________________  
(denumirea obiectivului, adresa locului de consum) 

Scopul utilizării apei -  _______________________________________________  
Debitul de apă solicitat :  ______________ m3/h; 

Caracteristicele apei  ________________________________________________  

Regimul de furnizare solicitat  _________________________________________  

Debitul apelor uzate ce urmează a fi deversate  ____________________________  

Caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate  __________________________  

Regimul deversării  _________________________________________________  

bancă  ___________________________  

codul băncii  ______________________  

IBAN  ___________________________  

n/î TVA  _________________________  

Reprezentantul Consumatorului responsabil de exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și de evacuare a apelor uzate, 

pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate, cu dreptul de a semna documentele curente, întocmite de către 

reprezentanții Î.M.„Apă - Canal Căușeni” 

(numele, prenumele, funcția, nr. telefon) 

Persoana autorizată să semneze contractul privind furnizarea/prestare serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare  __________________________________________________________________________  
(numele, prenumele, funcția) 

Lista documentelor anexate (copii): 

□ copia actului de identitate a proprietarului 

□ copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului 

□ alt act de proprietate ________________________________  

□ copia deciziei de înregistrare 

□ copia extrasului din Registrul de stat 

□ Proiectul rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare 

□ Alte acte (la necesitate)  _________________________________________________________________  

Garantăm achitarea serviciilor furnizate/prestate conform tarifelor aprobate în vigoare. 

Întru încheierea contractului, îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Administrator:  ____________________  ___________________________________   _________________  
(semnătura / ștampila) (numele, prenumele) ( data) 

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu 

caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

                            

                            

 

Adresa pentru corespondență  ______________________________________________________________________  

Adresa electronică 

Telefoane de contact ___________________________________  fax  __________________________  

Rechizite bancare: c/fiscal  ____________________________  

http://www.registru.datepersonale.md/

