S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str.Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj

MC

FOR

ROMANIAN

MOVEM ENT

QUALITY

ISO 9001 - Certificat nr. 875C
ISO 14001 - Certificat nr. 449M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 306HS

Nr_________/_____________________
Achitat cu chitanța nr.________________

Anexa 10 la PO CED 03

Cerere tip pentru eliberarea AVIZULUI DEFINITIV pentru branșare și/sau racordare la
rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, extindere rețele apă și/sau canalizare,
deviere rețele apă/canalizare și punere în siguranță sisteme cu apă și canalizare

Către,
Aparegio Gorj S.A.
PERSOANĂ FIZICĂ: Subsemnatul(a)____________________________________________cu domiciliul
în_________________str.__________________nr.______Judet ¨______telefon fix/mobil_______________________________
email_______________________________
PERSOANĂ JURIDICĂ:__________________________________________________________________
Sediul___________________________str._________________________nr.___________sector____________
județul______________________înregistrat la Registrul Comerțului sub nr._____________________________
având CUI nr._______________reprezentată prin ______________________telefon fix/mobil______________
email_______________________________________
Solicit eliberarea avizului definite pentru branșare

racordare

alimentare cu apă / canalizare, extindere rețele apă și/sau canalizare

siguranță sisteme cu apă și canalizare

branșare și racordare

la rețeaua publică de

; deviere rețele apă/canalizare și punere

în

de pe raza localității ____________________________________

str.___________________nr._____,
Bl._______sc________ap.________etaj_________
Menționez că execuția lucrărilor de branșare
APAREGIO Gorj DA

racordare

branșare și racordare

sa execută cu

NU

Anexez în copie urmatoarele documente:
 Copie Aviz de principiu;
 Proiect tehnic al rețelelor apă și/sau canalizare,extindere de rețea apă și/sau canalizare în cazul condomeniului
avizat de un verificatorde specialitate în vederea aprobării de Aparegio Gorj S.A.
 Dovada achitării contravalorii avizului definitiv;
 Brevierul de calcul al necesarului de debit de apă potabilă și de preluare al apei uzate menajere – cazul
blocurilor,ansambluri de locuințe amplasate pe drumuri publice respectiv condomenii.
 Notă:Plata serviciilui se face conform tarifelor practicate de S.C.APAREGIO GORJ S.A ,numerar,transfer bancar,la
A.T.M.,prin internet banking,direct debit.
 Imputernicire persoană juridică;
*Notă:Plata serviciilui se face conform tarifelor practicate de S.C.APAREGIO GORJ S.A ,numerar,transfer bancar,la A.T.M.,prin
internet banking,direct debit.
La finalizarea avizului doresc să fiu anunțat(ă) telefonic
email
(se completează o singură rubrică).
Precizez că mă voi prezenta personal sau prin delegat / împuternicit pentru ridicarea avizului solicitat.
 Taxa AVIZ DEFINITIV branșare  racordare  - 227,00 RON (Fara TVA).

 Taxa

AVIZ DEFINITIV branșare si racordare  - 356,00 RON (Fara TVA).

Data,

Nume și prenume (reprezentant legal,după caz)
______________________________________________
Semnătură și ștampilă (după caz)

__________________________
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