
 

 email  
 

6000                                                                                                                     COD CLIENT: 

        CERERE,              Nr: 
Pentru un bransament la apa potabila, sau un racord canalizare 

un bransament la apa potabila  
un racord canalizare prin pompare  
un racord canalizare gravitationala 

 
Catre:                 Societatea Aqua Dumbravita S.R.L. 

Sediul Str Petofi Sandor nr 31 Dumbravita jud. Timis                     TEL:0356442401; 0728981335 
Subsemnatul :  

 
Adresa     (din BI/CI-sediul SC) : 
 

 
 
 

CI/BI(CUI)  
CNP(ORC)  
Tel : 
 
Tema Proiectare 
Solicit:           Proiect bransament la reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

Proiect racord la reteaua publica de canalizare existenta 
Proiect extindere (minora) retea , daca este cazul 
Voi pune la dispozitia operatorului, proiectantului documentele necesare proiectarii. 

 
-copie CUI sau CI (dupa caz persoana juridica sau fizica) 
-CERTIFICAT DE URBANISM 
-AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (PLAN DE INSTALATII INTERIOARE - TERMICE SI SANITARE) 
-PLAN DE INCADRARE IN ZONA 
-PLAN DE SITUATIE 

Date Imobil   
                                                                                                 Regim inaltime                                 NR personae 
                                                                                                  Locuinta unifamiliala  
                                                                                                  Locuinta colectiva (bloc 
                                                                                                  Alte obiective 
 
Adresa (locatia cf-nr cadastral) la care solicit                bransamentul, racordul, retea 

 
 
 
 

Mentionez ca fata de bransamentul-racordul normal exista urmatoarele cerinte: 
EXTINDERI MINORE RETELE        + 

                                                                + 
ALTE LUCRARI    [SUBTRAVERSARE] 
ALTE SITUATII       DIMENSIUNE SOLICITATA BRANSAMENT  
                                DIMENSIUNE SOLICITATA RACORD 
 
Mentionez ca am luat la cunostiinta procedura de realizare a retelelor de utilitati solicitate si a bransamentelor 

sau racordurilor de canalizare  
NOTĂ de informare privind prelucrarea datelor personale  
S.C. Aqua Dumbravita prelucreaza datele cu caracter personal conform cerinţelor Legii nr. 677/2001. Scopul colectării datelor este furnizare 
de servicii. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile 
mai sus indicate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Aqua Dumbravita direct, in calitate de operator.  Conform legii, 
beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. 
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Acest drept de opoziţie 
poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege, de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, 
securitate socială. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: 
aquadumbravita@gmail.com. 
Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

 
Aprobat,                                                                                                                                    Va multumesc 

Semnatura solicitant: 
 
 Se completeaza de operatorul S. Aqua Dumbravita S.R.L. 
 ZONA CAROIAJ         Alte Observatii 
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