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D-lui Alexandru Gâlca,  

Director al 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 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 fumizarea/prestarea serviciului public : 

□ de alimentare cu apă și de canalizare; 

□ de alimentare cu apă apă; 

□ de canalizare; 

pentru casa de locuit individuală din str.  ______________________________________________________  

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 

□ pentru irigarea terenului -  _________ m2 

□ pentru bazin -  ____ m2 

□ construcția casei 
Apa este încălzită: 

□ la aragaz 

□ cazan de baie cu focar pentru: 

□ combustibil solid 

□ combustibil lichid 

□ gaze 

□ cu boiler Apa este utilizată din: 

□ robinet în curte ___ un. 

□ alte surse ____________  

Apele uzate sunt evacuate: 

□ în rețeaua publică de canalizare 

□ în fosa de vidanjare cu transportare 

□ în hazna 

Adresa pentru corespondență _________________________________________________________________  

Adresa electronică 
                  

                  

 

Telefon de contact ____________________________  

Persoana autorizată să semneze contractul privind furnizarea/prestarea 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 _________________________________  

□ Proiectul rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare 

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

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

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


