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(se marchează cu „X” căsuţa corespunzătoare) 

INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL: 

Statutul clientului:               persoană fizică                                    persoană juridică 

 

Nume / Denumire: ____________________________________________________________________ 
 

Adresă domiciliu / sediu: _______________________________________________________________ 
 

Telefon: ____________________________________________________________________________ 
 

Fax : ____________________________________________________________________________  

 

Reprezentant: Nume: _____________________________ Funcţia: _____________________________ 

 

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM:   

Adresă: ____________________________________________________________________________ 
 

 

Prin prezenta, solicit vidanjarea/ deblocarea racordului de canalizare la adresa sus-menţionată. 

Vidanjare:  decantor apă menajeră 

                  decantor apă industrială 

                  WC ecologic 

                  WC  

Lungime furtun: .............. ml  

Capacitate (mc):  1 – 1,5  

                            peste 1,5 
 

MENŢIUNI:   

Am luat la cunoştinţă şi am acceptat tarifele practicate de societatea dumneavoastră, respectiv:  
 

Nr. 

crt. 

Autospecială –                                           

nr. înmatriculare 

TARIF (exclusiv TVA) 

la data de 01.03.2020 

Durata de intervenţie 

(lei / h) 

Distanţa parcursă 

(lei / km) 

1. 
Autocurăţitor MAN 

SB 11 ATM 
300 6 

2. 
Maşină combinată womă şi vidanjă    

IVECO SB 05 ATM 
225 5 

3. 
Maşină combinată womă şi vidanjă    

IVECO SB 72 ATM  
300 6 
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Vidanjarea se va efectua conform programării realizate de Sectorul Canal al Operatorului. 

Tariful se percepe pornind de la o durată minimă de intervenţie de 30 minute. Operatorul îşi rezervă 

dreptul de a selecta autospeciala pe care o consideră oportună pentru soluţionarea cererii înaintate de 

către client, ţinând cont de capacitatea şi disponibilitatea utilajului în momentul procesării solicitării.  

Declar pe proprie răspundere că datele comunicate şi documentele depuse sunt conforme cu realitatea.  

Îmi asum responsabilitatea pentru consecinţele oricăror vicii ce s-ar putea datora nerealităţii datelor 

comunicate prin prezenta cerere. Menţionez că am ataşat formularului o copie a actului de identitate. 

Declar că: 

1. Sunt racordat la reţeaua publică de canalizare la adresa sus-menţionată. 

 Da 

 Nu   

2. Cauza care nu a permis racordarea la reţeaua publică de canalizare menajeră este: 

 Diferenţa de nivel faţă de stradă 

 Lipsa canalizării menajere stradale 

 Altele, specificaţi: .................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Totodată, iau la cunoştinţă următoarele: 

1. Dacă sunt racordat la reţeaua publică de canalizare sau am posibilitatea să mă racordez la 

sistemul unitar de canalizare menajeră, operatorul nu mai are obligaţia să dea curs unei asemenea 

cereri, după această ultimă intervenţie. 

2. Dacă instalaţia mea de canalizare deversează apa uzată menajeră direct într-un curs de apă sau în 

decantoare fără golire, încalc legislaţia în vigoare şi sunt pasibil de amendă din partea Gărzii 

Naţionale de Mediu, a Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi a altor autorităţi competente.  

Începând cu data de 25.05.2018 compania Apa Târnavei Mari s-a aliniat la standardele europene, aşa cum sunt 
stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor 
circulaţie. Compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal, 
iar baza acestei prelucrări este constituită din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apă/canalizare şi prevederile legale aplicabile . Prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, prin mijloace 
automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor, colectării creanţelor legate de acestea, dar şi ptr. rezolvarea 
solicitărilor dvs. în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa Târnavei Mari 
 

Mediaş      Numele şi prenumele: _________________________ 

Data: _______________                                       Semnătura: ________________________ 

Către: Şef Sector Canal      


