
 

 

Direcția comercială, 

Î.M. „ Apă-Canal Căușeni” 

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

Prin prezenta, subsemnatul(a) ________________________________________________________  

IDNP _____________________________  

solicit încheierea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru apartamentul din: 

str.  ______________________________________________________  nr. ________  ap. _______  

Locuiesc  ___________ persoane; 

Volumul de apă solicitat  _________  m3/lună; 

Apa se utilizează în scopul: 

pentru locuința care este (va fi) dotată cu: 

lavoar - ____un.; cadă de baie - _____ un.; duș ( cabină ) -  ___ un.; vas de closet - _____ un 

Apă caldă centralizat (da/nu) _____  

Apa este încălzită: 

□ la aragaz 

□ cazan de baie cu focar pentru gaze; 

□ boiler. 

Apele uzate sunt evacuate în: 

□ rețeaua publică de canalizare 

Garantez achitarea serviciilor prestate conform tarifelor în vigoare. 

Persoana autorizată să semneze contractul privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă și de canalizare ______________________________________________________________  
(numele, prenumele) 

Adresa pentru corespondență ________________________________________________________  

Adresa electronică 
                            

                            

Telefon  _________________________________________________________________________   

Lista documentelor anexate (copii): 

□ copia actului de identitate a proprietarului; 

□ copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului; 

□ alt act de proprietate ____________________________________  

□ copia buletinului metrologic a verificării de stat a contoarelor de apă; 

□ ultima factură de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, achitată 

sau confirmare de la gestionarul blocului locativ privind inexistența datoriilor pentru serviciile 

respective. 

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

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

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

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. 

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

