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                                                                                                  Anexa nr. 1 (MRFI) 

SOLICITARE DE SEPARARE 
A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT 

 

Pentru condominiul situat în Municipiul Roman, Str. ...................................... 

..............................................., bl................., sc. .........  

 

Subsemnaţii, menţionaţi în tabelul de mai jos, solicităm separarea măsurării 

consumului de apă la nivel de apartament şi declarăm următoarele: 

a) Am luat la cunoştinţă şi suntem de acord cu prevederile „Metodologiei de 

repartizare și facturare individual a consumului de apă înregistrat  la 

branșamentul condominiilor,, 

b) Toate sumele ce reprezintă cheltuieli aferente modificărilor instalaţiilor 

interioare de apă, necesare în procesul de separare a măsurării consumului de 

apă la nivel de apartament (avizări, proiectare, execuţie, taxe etc.) vor fi 

suportate de noi, inclusiv pentru montarea contorului individual la uşa 

apartamentului; 

c) Ne angajăm ca toate lucrările aferente procesului de modificare a instalaţiilor 

interioare, inclusiv pentru montarea contorului individual la uşa 

apartamentului pentru separarea măsurării consumului să le contractăm şi să 

le executăm cu agenţi economici agreaţi de Operator, sub sancţiunea că 

Operatorul poate refuza recepţia şi punerea în funcţiune a noilor instalaţii; 

d) Condominiul pentru care se solicită separarea (bloc, scară de bloc, tronson 

vertical de scară de bloc) are în componenţă un număr de............ apartamente; 

e) In cazul închirierii apartamentului, dacă nu s-a încheiat un contract de 

furnizare/prestare servicii între Operator şi chiriaş, în calitate de proprietar, 

mă angajez să suport debitele restante faţă de Operator. 

f) în caz de înstrăinare a spaţiului pe care îl deţin în proprietate, voi informa 

Operatorul şi voi solicita din partea acestuia o adeverinţă care să ateste 

situaţia la zi a datoriilor; 

g) Reprezentantul desemnat să ne reprezinte în relaţia cu Operatorul este dl. / 

dna .....  .................................................. domiciliat/ă în ..........................................  

str.................................................  ........ nr ........... ,.bL .... sc ..... ap , act de 

identitate BI/ CI , seria ................ nr .... tel ..........  .......... e-mail...............  

La prezenta solicitare anexăm următoarele documente: 

 Copii după actele de identitate ale proprietarilor sau ale împuterniciţilor 

acestora; 

 împuterniciri în original, acolo unde este cazul; 

 Copii după Certificatele de înregistrare pentru agenţi economici; 

 Copii după actele de proprietate asupra apartamentelor (extras CF, titlu de 

proprietate, contract legalizat de vânzare-cumpărare). 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, ne asumăm 

răspunderea că toate declaraţiile şi documentele depuse sunt conforme cu realitatea. 
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TABEL NOMINAL 

cu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie, care 

solicită separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament 

pentru condominiul situat în Municipiul Roman, Str………………, nr. ……,  

bl…….., s.c. …….., ap. ……. 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

ap. 

Nr. 

persoane 

Nume şi prenume proprietar 

sau împuternicit 

Act de 

identitate 
Semnătura 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 

 


