
cod formular:  F-BTE-01-02 

SC VITAL SA 

Agenţia________________________                          

Nr.inreg.________/______________ 

CERERE 

 
                     [  ] AVIZ DE RACORDARE DE PRINCIPIU 

                     [  ] AVIZ DE BRANSARE DE PRINCIPIU 

[  ] Persoana Fizica               [  ] Persoana Juridica 

Date beneficiar: 

Denumire _________________________________________,act identitate/ CUI__________________ 

Adresa sediu: _______________________________________________________________________ 

Reprezentat prin ____________________________________, act identitate _____________________  

in calitate de ________________________  

Tel./fax ___________________________________________, e-mail __________________________ 

Date punct consum: 

Denumire obiectiv  _________________________________________________________________________________ 

Adresa ___________________________________________________________________________________________ 

Domeniu de activitate _______________________________________________________________________________ 

Debitul de apa solicitat:                                 ___________ [l/s],         sau solicitare breviar de calcul [  ] 

Debitul de apa uzata evacuata in canalizare: ___________ [l/s],         sau solicitare breviar de calcul [  ] 

Suprafaţa teren total __________ m
2
, din care construita _________ m

2 

Regimul de înălţime al construcţiei: Parter + _____ etaje; [  ] subsol cu adancime de  ____ m  

Sursa de alimentare cu apa in folosinta la data cererii: 

   [  ] nu exista       [  ] retea privata      [  ] fantana, izvor                  [  ] reteaua publica 

Sisteme de evacuare a apelor in folosinta la data cererii: 

   [  ] nu exista       [  ] retea privata      [  ] fosa septica                     [  ] reteaua publica 

   [  ] statie de preepurare sau [  ] ministatie de epurare cu deversare in ________________________________________ 

Declar pe proprie raspundere ca nu am [  ] / am [  ] alte bransamente si racorduri la reteaua publica dupa cum urmeaza: 

bransament apa DN = _________ mm / racord canalizare DN = _________ mm 

Documente depuse: 

[  ] Cod unic de inregistrare (CUI)  

[  ] Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului / Autorizatia de functionare                         

      cu precizarea activitatii la locul de consum unde se solicita alimentarea cu apa 

[  ] Act de proprietate si imputernicire data de proprietar pentru construire sau amenajare obiectiv, daca      este cazul – 1 

exemplar, copie     

[  ] Breviar de calcul privind necesarul de apă (de la proiectant autorizat) 

[  ] Breviar de calcul cu estimări ale debitelor pe categorii de ape uzate şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi 

evacuate în canalizările localităţilor (de la proiectant autorizat) 

[  ] Declaratie client agent economic pentru calculul necesarului de apa (pe verso) 

[  ] Memoriul tehnic cuprinzand descrierea activitatii prestate la punctul de consum  si descrierea fluxului tehnologic ( parte 

scrisa si desenata ) - in cazul operatorilor economici care utilizeaza apa in procesul tehnologic  

[  ] Plan de încadrare în zonă scara 1:1000 sau 1:2000 - 1 exemplar 

[  ] Plan de situaţie scara 1:500 - 2 exemplare 

[  ] Planul retelelor de apa si canal in incinta scara 1:500 – 1 exemplar 

[  ] Taxa aviz de principiu: chitanta nr. ______________ din _____________ eliberat de Agentia ____________________   

                                                    Nume       ______________________ 

Data _______________     Semnătura 

Nota: [  ] se bifează după caz 
Breviarul de calcul poate fi întocmit de operator numai pentru puncte de consum care presupun activitati mici asimilate 

folosinţei casnice a apei, in funcţie de disponibilitatea personalului. 

Operatorul isi rezerva dreptul de a solicita si prezentarea altor documente. La data receptiei, lucrarile executate, indiferent de 

sursa de finantare, vor trece in patrimoniu Consiliului Local, ca parte componenta a retelei publice de alimentare cu apa si 

canalizare, fara pretentii financiare din partea investitorului. Punctele  de delimitare dintre instalatiile interioare ale 

utilizatorului si reteaua publica, se face conform legislatiei in vigoare. 

 



 

 

 

DECLARATIE CLIENT  

 

 

Subsemnatul_________________________________________________ având domiciliul stabil 

în: judeţul ____________________, oraşul/comuna _________________________________, 

str._________________________, nr.________, bloc__________, scara_______, etaj______, ap.______, 

in calitate de _______________________, al denumirea _______________________________________ 

declar pe propria răspundere inventarul punctelor de consum al apei de pe branşamentul imobilului, ce 

urmează a fi executat în Punctul de consum _________________________________________________ 

situat in oraşul/comuna ___________________________, str. __________________________________, 

nr.________: 

 

Centrala termică alimentată cu rob. ____  

Autogeiser alimentat cu rob. _____  

Spalator de bucatarie  _____ buc 

Lavoar _____ buc 

Closet cu rezervor _____ buc 

Bideu _____ buc 

Cadă de baie si dus _____ buc 

Maşină de spălat rufe _____ buc 

Maşină de spălat vesela _____ buc 

Robinet dublu sau simplu servici  ½ ’’ _____ buc 

Robinet dublu sau simplu servici  ¾ ’’ _____ buc 

Robinet dublu sau simplu servici  1 ’’ _____ buc 

Robinet dublu sau simplu servici  1 ½’’ _____ buc 

Suprafaţă teren construita         _____ m
2
 

Suprafaţă teren neconstruita _____ m
2
 

 

 

 De asemenea declar ca nu am [  ] / am [  ] alte branşamente si racorduri la reţeaua publica după 

cum urmează: branşament apa DN = _________ mm / racord canalizare DN = _________ mm 

 

 

Data ________               Nume       ______________________ 

       Semnătura 

Nota:  

[  ] se bifează după caz 

Breviarul de calcul se poate întocmi de operator pentru puncte de consum care presupun activitati mici asimilate folosinţei 

casnice a apei, in funcţie de disponibilitatea personalului. 

Operatorul isi rezerva dreptul de a solicita si prezentarea altor documente. 


