Act adițional la Anexa 1/ la Contractul nr. .........…… din data….……..

Cod abonat ….......................…

Încheiat între Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Operator şi .............................................................
...................................................... , în calitate de Utilizator
Adresa de corespondenţă pentru Utilizator : ...........................................................................................................
Obiectul actului adițional îl reprezintă prestarea serviciului de canalizare.
Subsemnatul/a ..................................................., domiciliat/a în localitatea ..................................,
str. ...................................., tel........................................, având CI/BI seria ..... nr ............................ CNP
........................................................, declar pe proprie răspundere că imobilul situat în localitatea
..........................................., strada ...................................., nr............., este racordat la rețeaua publică de
canalizare din data de ................................
Societatea ................................................

având sediul social în localitatea ............................. str.

.................................... nr.........., județul ........................, având CIF................ și Nr. de ordine în Registrul
Comerțului: ................... prin ............................................. în calitate de ...................................., reprezentant
legal,

tel.................................,

declar

pe

proprie

răspundere

că

imobilul

situat

în

localitatea

..........................................., strada ...................................., nr............., este racordat la rețeaua publică de
canalizare din data de ................................
Compania de Apa Somes S.A. a emis factura nr…..............……… din data de ……….....…… in valoare totala
de……………………….lei, conform datelor din tabelul de mai jos, reprezentând contravaloarea serviciului de
canalizare de care a beneficiat Utilizatorul și pe care nu l-a achitat.
Perioada
Index 1- Index 2

Apă livrată
Canal ........ %

Cantitate apă
mc

Cantitate canal
mc

x
x

x

x

Subsemnatul Utilizator ma angajez sa achit factura susmenționată azi data prezentei.
Subsemnatul Uilizator ma angajez ca in termen de cel mult 2 (două) luni incepand cu data prezentei sa predau
Companiei de Apa Somes S.A documentatia tehnica finalizata aferenta racordului de canal.
Subsemnatul Utilizator cunosc ca in cazul in care nu voi respecta angajamentul de mai sus privind finalizarea
documentatiei tehnice, urmează ca Operatorul să sisteze serviciul de canalizare la imobilul de mai sus, iar eu voi
suporta toate consecintele legale.
Operator,

Utilizator,

Data .................................................
Întocmit ..............................................
Operator de date cu caracter personal nr.32103

Data .................................................

