
                           VIZAT,   

                  ȘEF DEPARTAMENT EXPLOATARE  

 

 
CERERE 

Pentru aviz tehnic, întocmit în vederea încheierii / actualizării contractului 

de vidanjare și preluarea apelor uzate cu autospecialele aflate în dotarea  

SC Apa Serv Valea Jiului SA 

 

 

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 
 

Subsemnatul (a)___________________________________________________, cu domiciliul în : 

oraşul_____________________, str.___________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, 

judeţul_________________,C.N.P.__________________,nr. telefon ______________________,și având 

calitatea de_____________________al _________________________________________, cu sediul în : 

oraşul______________________, str._________________________,   nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, 

judeţul _______________, nr. telefon/fax ______________________, CUI ___________________, cu 

nr. înregistrare la Registrul Comerţului ______________, vă rog să-mi acordaţi avizul privind preluarea 

apelor uzate cu autospecialele a bazinului etanș vidanjabil (fosă septică)  la spațiul: 

________________________________________________________________________,situat în oraşul 

__________________________, str. _______________________________,    nr. ____, bl. ___, ap. ___, 

jud. Hunedoara.  

 Contract nou 

 Actualizare contract 

 

Declar pe proprie răspundere - condițiile tehnice necesare prestării serviciului de vidanjare au rămas 

neschimbate de la ultima verificare efectuată de către reprezentantul SC Apa Serv Valea Jiului SA. 

 

Anexez la prezenta: 

 Copie după carte identitate 

 Copie act de proprietate 

 Copia documentului privind achitarea taxei pentru emiterea avizului 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Persoana de contact: ________________________ 

Nr. telefon: ___________________________ 

Data ______________      Semnătura, 

 

 

ACORD DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul ………………………………………………………... îmi exprim în mod expres consimţământul ca 

SC Apa Serv Valea Jiului SA să folosească datele mele cu caracter personal, puse la dispoziţie, în relaţii 

comerciale pentru întocmirea documentelor ce vizează relaţiile comerciale şi arhivarea ulterioară a documentelor. 

Am înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea prestării 

serviciilor de către SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani. 



Pașii necesari pentru întocmirea  

contractului de vidanjare 

 

 

1. Completare cerere tip pentru încheierea/ actualizarea 

contractului de vidanjare; 

2. Achitarea taxei pentru eliberarea avizului tehnic de preluare a 

apelor uzate în valoare de 81,09 lei (TVA inclus); 

3.  Depunerea documentelor:  

- copie după cartea de identitate; 

- copie după actul de proprietate; 

- copia documentului privind achitarea taxei pentru 

emiterea avizului tehnic; 

4. Verificarea în teren a condițiilor tehnice necesare prestării 

serviciului de vidanjare; 

5. Dacă condițiile tehnice de vidanjare sunt îndeplinite, se va 

emite avizul tehnic de preluare a apelor uzate; 

6. După îndeplinirea pașilor mai sus menționați, toate 

documentele vor ajunge la Centrele de Încasări de pe raza Văii 

Jiului în vederea întocmirii contractului de vidanjare. 
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