
Către,  

 
COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. 

B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.79, Cluj-Napoca, 400604, România 
 

 

 

 

CERERE 
 

Subsemnatul _____________________________________________ domiciliat în 

loc.________________________ str. ______________________________ nr. _______ ap. ______________ 

având CNP________________________________ 

Societatea comercială_______________________________________________________________ 

având sediul social în localitatea _________________ str. ___________________ nr.______, județul 

_________, având CIF ________________ și Nr. de ordine în Registrul Comerțului________________ 

reprezentată legal prin ___________________________ în calitate de _______________________________, 

 

Solicit prin prezenta eliberarea următoarelor documente :   

 

☐ Aviz amplasament ☐ Aviz principiu ☐ Aviz documentație ☐ Recepție lucrări 

 

pentru lucrarea_________________________________________________________________________ 

la imobilul situat în______________________________________________________________________, 

beneficiar____________________________________________________________ 

 

Adresa de corespondență: loc. ________________________________________________________ 

str. ___________________________________nr. _____, ap. _____, jud. ____________________________ 

 

Telefon de contact_______________________ 

 

 

Modalitate eliberare aviz: 

 

☐ se transmite prin poștă la adresa de corespondență a solicitantului 

☐ se ridică personal de solicitant/reprezentant legal din Centrul de Relații cu Clienții CASSA 

 
 

Prin prezenta declar că am fost informat de Compania de Apă Someș S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 
 

 

Data_________     Nume și prenume (reprezentant legal după caz) 

__________________________ 

Semnătura ( și ștampila după caz) 

__________________ 

 



 
  
Anexez următoarele acte pentru eliberare : 

 

Nr. 

crt. 
Aviz Principiu 

1 
Act de identitate al proprietarului -BI/CI (copie) ☐ 

Certificat de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerțului - copie ☐ 

2 Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 de zile ☐ 

Adeverință de la primărie pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală - original ☐ 

3 Certificat de urbanism pentru obiectivul propus / AC ☐ 

4 Planul de încadrare în zonă, scara 1:5000 ☐ 

5 
Planul de situație, scara 1:500, care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce 

delimitează conturul imobilului 
☐ 

6 
Breviar de calcul cu debite necesare pentru construcții cu mai mult de 4 apartamente – însușit 

de proiectant 
☐ 

7 
Breviar de calcul, pentru aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor conform SR 1343-

1/2006- original 
☐ 

9 Declarație tip CASSA pentru predare conductă patrimoniu (model) ☐ 

10 

 

Acte privind regimul juridic al drumului (Adeverință și plan de situație de la autoritatea 

publică locală în cazul în care drumul de acces până la parcelă este în proprietatea domeniului 

public / extras CF pentru drumul de servitute, nu mai vechi de 90 de zile)  
☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez următoarele acte pentru eliberare: 

 

Nr. 

crt. 
Aviz Amplasament 

1 
Act de identitate al proprietarului -BI/CI (copie) ☐ 

Certificat de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerțului - copie ☐ 

2 Certificat de urbanism pentru obiectivul propus ☐ 

3 Planul de încadrare în zonă, scara 1:5000 ☐ 

4 Planul de situație, scara 1:500, care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce 

delimitează conturul imobilului  - 2 ex. 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Compania de Apă Someș S.A. colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Prin acest document, Compania de Apă Someș S.A. informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt 

utilizate aceste date și în același timp, informează persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin. 
 

a) Date de contact 

Compania de Apă Someș S.A. 

Număr de înregistrare: J12/ 21 /1991, CUI RO 201217 

Adresa sediu social: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

Număr de telefon: 0264 591 444 

E-mail: cassa@casomes.ro 
 

b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 

Papai Levente Laslo 

Adresa corespondență: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

Număr telefon: 0264 591 444 

E-mail: dpo@casomes.ro 
 

c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal  
Compania de Apă Someș S.A. colectează date cu caracter personal pe care le poate prelucra în scopuri precum: 

 Menținerea relației contractuale cu organizația pe care persoana vizată o reprezintă (de exemplu, în calitate de administrator sau de persoană 

de contact); 

 La solicitarea persoanei vizate, furnizarea de informații cu privire la serviciile specifice ale Companiei de Apă Someș S.A.; 

 Gestiune avize tehnice, Contracte și Administrare clienți, Gestiune procese verbale de recepție, Financiar Contabilitate, Facturare-Încasare, 

Gestiune contoare, Comunicare Clienți, Activități de dispecerat, Litigii-gestiune procese clienți, Analize ape; Tehnologia informației; 
 

Compania de Apă Someș transmite informații de utilitate publică prin SMS-uri către clienții săi contractuali și alți beneficiari indirecți ai 

serviciilor furnizate (locatari din imobile cu mai multe apartamente), prin intermediul unor aplicații de telefonie mobilă aparținând unor operatori 

de telefonie, iar aceștia, la rândul lor, distribuie informația către destinatari. 
 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, este executarea contractului pentru clienții 

existenți sau pentru efectuarea unor demersuri precontractuale la cerere (eliberarea avizelor tehnice de principiu și amplasament). Refuzul 

dumneavoastră de a ne furniza datele cu caracter personal ne va pune în imposibilitatea executării contractului la care sunteți parte sau  de a da 

curs solicitării dumneavoastră. 
 

d) Categorii de date prelucrate 
Compania de Apă Someș S.A. prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa pentru care se solicită serviciile, adresa 

de corespondență, CNP, CI, semnătura, act de proprietate, număr cont bancar, adresa de e-mail și număr de telefon. 
 

e) Destinatari ai datelor cu caracter personal 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal nu sunt transmise către terțe părți cu excepția situațiilor în care aceste date ar putea fi 

solicitate de către autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

f) Transferul datelor în afara țării  
Datele cu caracter personal colectate nu sunt transmise către organizații situate în afara țării. 
 

g) Perioada stocării datelor 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pe durata necesară care este relevantă pentru scopurile menționate mai sus și atâta timp 

cât este cerut de legislația națională aplicabilă. 
 

În cazul beneficiarilor indirecți ai serviciilor furnizate de către Operator (locatari din imobile cu mai multe apartamente), datele furnizate de către 

aceștia în mod voluntar vor fi păstrate pe durata prestării serviciului pentru care au fost furnizate datele sau până la solicitarea expresă a 

beneficiarului de a-i fi șterse datele din baza de date. 
 

h) Drepturile persoanei vizate 

Persoanele vizate ale căror date personale sunt colectate de Compania de Apă Someș S.A. au următoarele drepturi conform legislației în domeniu: 

 Dreptul de a solicita accesul la datele personale colectate de Compania de Apă Someș S.A. 

 Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Compania de Apă Someș S.A. 

 Dreptul de a solicita restricționarea datelor personale de procesare de către Compania de Apă Someș S.A. 

 Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Compania de Apă Someș S.A. 

 Dreptul de a solicita portabilitatea datelor personale; 

 Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 

În vederea exercitării acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere în formă scrisă, datată și semnată la sediul Companiei de Apă 

Someș S.A., cu mențiunea “În atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau prin transmiterea acesteia la adresa: 

dpo@casomes.ro. 
 

Prin prezenta nota de informare, Firma / Asociația de Proprietari efectuează informarea tuturor persoanelor vizate ale căror date le-a transmis sau 

urmează să le transmită către Compania de Apă Someș pentru a fi prelucrate în scopurile mai sus menționate, în numele Companiei de Apă 

Someș. 
 

Nume firma/ 

Asociație de Proprietari / 

Persoana Vizată: ____________________________________ 

Reprezentant:  ____________________________________ 

Semnătura:  ____________________________________ 

Data:  ____________________________________ 
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