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CERERE de închidere temporară a branșamentului de apă 

 

Subsemnatul/a _______________________________, reprezentant legal/ împuternicit al societății/ 

instituției/ asociației de proprietari _______________________________________ cu sediul în 

localitatea_______________________________, județul/sectorul_____________________, strada 

_______________________________,  nr._____ bl._________ sc._______, et. ____, ap. ______, 

Cod de Înregistrare Fiscală____________________, telefon____________________, e-

mail________________________________________________, client al Apa Nova București, cod 

client __________________, solicit închiderea temporară a branșamentului de apă 

corespunzător contractului de furnizare nr. __________________in data de ________________. 

pentru locul de consum situat în București, sectorul ______, 

strada___________________________, nr.______, bl._________ sc._______, et. ____, ap. ______, 

începând cu data de ______________________________ .  

Seria contorului care deserveşte acest loc de consum este_________________________________, 

index contor __________________ la data de ______________________ .  

Solicit închiderea temporară a branșamentului contractului din următorul motiv: __________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mă angajez să asigur accesul la contorul de branșament în data de ___________________ şi să 

achit contravaloarea serviciilor de apă și canalizare utilizate până la demontarea contorului de pe 

branșament, precum şi taxele de prestări servicii ce decurg din închiderea temporară a 

branșamentului pentru acest loc de consum.  

 

Am luat la cunostinţă că: 

 închiderea temporară a branşamentului se va face numai după achitarea taxei 

corespunzătoare; 

 reluarea serviciului se va face numai pe baza solicitării scrise şi după achitarea taxei specifice; 

 odată cu reluarea serviciului mi se va factura serviciul de colectare şi transport a apei 

meteorice pe perioada închiderii branşamentului. 

 

Ataşez copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului/ Certificat Înregistrare Fiscală. 

 

Data            Solicitant (nume prenume şi semnătură)  

______________________       _____________________________________           

       


