
CĂTRE APA SERVICE S.A. 

 Subsemnatul(-a)………………………………………………………. domiciliat(-ă) 

în……………………Jud…………………………Str……………………………...…...…..Nr……. . Bl………….Sc……Ap…….. 

legitimat cu BI/CI seria……..nr…………..CNP…………………... în calitate de: 

  proprietar     chiriaş  (durata contractului cu Apa Service S.A. conform contractului de 

închiriere) solicit încheierea unui contract de furnizare /prestare a serviciului de : 

  alimentare cu apă           alimentare cu apă şi canalizare           canalizare 

 pentru punctul de consum situat în:  

…..…………………....Str……..……………………….……Nr……....Bl……….….….Sc………Ap……  

Branșamentul de apă este: 

individual     comun cu consumatorii…………………………………………………………..………………… 

contorizat  Tip/Serie apometru ……………….….index ………………… 

sigilarea apometrului 

 Pentru aceasta depun în copie anexat la solicitare următoarele documente: 

  BI/CI proprietar / chiriaş / moştenitor                             act proprietate  

contract închiriere (acord scris al proprietarului în vederea încheierii contractului pe numele 

chiriaşului)  contract de comodat  certificate moștenitor   certificat de deces al titularului 

contractului. 

 Declaraţie : Declar pe propria răspundere că deţin /ocup în mod legal spatiul şi că datele din cerere şi 

documentele depuse în scopul contractării serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru 

imobilul mai sus menționat sunt corecte, reale și neschimbate.  

TELEFON…………...................                                   Nume și prenume 

                                                        ………………………………. 

DATA…………………….                                            Semnătura  

 

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL AL APA SERVICE SA GIURGIU 

 

 

 

 

 Cod: PSP-CM-03-Ed5-Ro-F5 



DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către Apa Service SA Giurgiu rezultate din prezenta declaraţie, respectiv cerere TIP: 

……………........................................................................................................................................ 

Am fost informat (ă) despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, 

dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de 

opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, 

reglementate de RGPD şi Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr 

190/18.07.2018. Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu 

caracter personal necesare şi solicitate de către Apa Service SA Giurgiu determină 

imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului 

………………………………………………………………………………………... şi nu este imputabil instituţiei mai 

sus menţionate. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi 

modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris/ ………..….în timp 

util. 

 Data:                                                                   

Semnătura 


