
Document privat emis de ANB, conţine date cu caracter personal © – a nu se difuza neautorizat în extern. 

Dorim să vă asigurăm de faptul că ANB respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate, asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal în siguranță, prin implementarea unor proceduri interne riguroase, dar şi a celor mai avansate metode de securitate informatică.  

De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, corespondența în 

orice format purtată cu ANB, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de societate. 

 

 
 
 

 
Declaraţie Colectivă 

pentru încheierea contractelor individuale în condominiu 
 
 

Proprietarii unităţilor imobiliare/ apartamentelor imobilului situat în str._______________________________, 
nr ________, bloc ________, scara __________, sector _______, Bucureşti, ne exprimăm acordul pentru: 
 
 încheierea contractelor individuale pe fiecare unitate imobiliară, exprimat prin Hotărârea Adunării 

Generale a Asociaţiei de proprietari luată cu unanimitate de voturi [conform art. 31 alin. (11) din Legea nr. 
241/2006, republicată]; 
 

 împărţirea consumurilor de apă pentru spaţiile comune precum şi a pierderilor pe instalaţiile interioare de 
apă (diferenţele între consumurile înregistrate de contorul montat pe branşamentul condominiului şi suma 
contoarelor individuale), repartiţie egală pe fiecare unitate imobiliară [conform art. 31 alin. (16 ) lit. b) din 
Legea nr. 241/2006, republicată]; 

 
 folosinţa comună a instalaţiei interioare de canalizare şi a racordului de canalizare [conform art. 28 alin. (5) 

din Legea nr. 241/2006, republicată]; 
 

 obligaţia de întreţinere a instalaţiei interioare de alimentare cu apă de la contorul montat pe branşamentul 
condominiului până la contoarele individuale [conform art. 31 alin. (14 ) din Legea 241/2006, republicată]; 

 
 obligaţia de a monta contoare cu citire la distanţă indicate de Operator, în locurile de amplasare stabilite de 

Operator. Aprobările de model sau declaraţiile de conformitate pentru contoarele individuale se vor preda 
Operatorului [conform art. 31 din Legea nr. 241/2006, republicată], pentru apă rece şi pentru apă caldă. 

 

 achitarea contravalorii contoarelor individuale cu citire la distanţă, conform Notelor de Intervenţie aferente 
emise de Operator, preţul fiindu-ne comunicat deja de către acesta1. 

 

Nr. 
crt. 

 
Nume 

Unitate 
imobiliară/ 
apartament 

 
Număr de telefon 

Serie şi număr CI 
sau CIF/CUI 

 
Semnătură 

 

      

      

      

      

      

      

Data semnării: 

                                                           
1
 Valabil în cazul achiziţionării de la Operator 

 


