
 SOLICITARE                                                                                                 

încheiere contract prestări servicii (vidanjare)                                            

Nr. Înreg.:____________/_________________ 

Ed 2 / r 3           

COD F 09 01 07            

PAG 1 / 1 

ID Ticket ______ / _______________________ 

                                                                                                      

             

 

 

 

 

 

 

 

(se marchează cu „X” căsuţa corespunzătoare) 

INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL: 

Statutul clientului:      persoană juridică 

 

Nume / Denumire: ___________________________________________________________________ 
 

Adresă domiciliu / sediu: ______________________________________________________________ 
 

Telefon: _________________________________ Fax: ______________________________________ 

 

Reprezentant:   Nume: ____________________________ Funcţia: _____________________________ 

DATE DE IDENTIFICARE:  

RO: ____________________________________________ J:________________________________ 

Cont banca: ________________________________________________________________________ 

Punct de consum:  

str: ______________________________________________nr._____ localitate:_________________ 
 

OBSERVAŢII:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Se va recolta o probă de apă uzată de către Laboratorul SC ATM SA. Termen de execuţie: 6 zile de la data 
recoltării probei.  Transmiterea rezultatelor: Raport de încercare. Preț recoltare, transport și prelucrare probă:  
conform tarifelor pentru serviciile conexe aplicate de către SC ATM SA la data recoltării probei.  
                                         
Urmare a emiterii Raportul de încercare Nr.............../............................, Inginer Şef Departament Epurare Apă 
Uzată  DECIDE: Apa uzată, conform HG 188/2002, normativ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a 
apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, 
 
           se poate descărca în rețeaua de canalizare/SEAU             nu se poate descărca în rețeaua de canalizare/SEAU 

 
Semnătura, Ing. Şef Dep. Epurare 

 
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. 
 
Menţionez faptul că am ataşat prezentei cereri o copie a C.U.I. 

Vă mulţumesc.   
 

      Mediaş                                                        Numele şi prenumele: _________________________ 

Data ________________  

              

                     

                              

 


