
                                                                                                                        Anexa nr. 6 MRFI 

 

 

ANGAJAMENT  
 

 Subsemnatul 1) ......................................... fiul lui ................................ şi al 

................................., născut la data de ......................... în localitatea ............................, 

sectorul/judeţul .........................., domiciliat în mun.Roman, str. ............................ nr......, 

bloc......,scara.....,etaj.......,apart........,judeţul Neamț, posesorul BI/CI, seria ..... nr. 

....eliberat/ă de ..................... la data de .................., cod numeric personal ........................, 

având calitatea de reprezentant legal al proprietarilor de pe scara/ tronsonul, .... în baza 

procurii nr..................... /funcţia de2) .........................,  in cadrul Asociatiei proprietarilor 

de scară/tronson nr….., semnatar al convenției de facturare individuală nr...................din 

data.........încheiată cu Compania Județeană APA SERV S.A., luând cunoştinţă și 

primind o copie a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare nr….......din…...…….. incheiat intre Asociatia de proprietari nr.........si 

Compania Județeană APA SERV S.A., cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Lt. 

Draghiescu, nr. 20, județul Neamt, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. 

J/27/499/2003, cod de inregistrare fiscală R0015346437 
 

 Prin prezenta,  îmi iau angajamentul de a: 

1. prezenta utilizatorilor individuali pe care îi reprezint/ membrilor 

asociației de scară/ tronson Contractul de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare nr….......din…...……..și toate 

anexele la acesta; 

2. efectua  repartizarea consumului pe fiecare unitate locativă conform 

conventiei de facturare individuală a consumurilor de apă nr.......din 

data.......... si tabelului din anexa 8 MRFI la metodologia de repartizare 

și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la 

branșamentul condominiului ; 

3. colabora cu presedintele asociației de proprietari nr....., la care este 

arondat imobilul și utilizatorii direcțipe care îi reprezint pentru 

rezolvarea operativă a problemelor legate de Contractul de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

nr….......din…...……. și convenția de facturare individuală a consumului 

de apă nr...........din data..............; 
 

Data ....................................... 
 

Semnătura ............................. 
 

Martori.................................. 

................................................ 

 

 
 NOTE 

 1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul. 

 2. Se precizează funcţia la momentul semnării angajamentului (președinte/patron/ 

administrator/director), indicându-se, în cazul asociațiilor/agenților economici  şi datele de identificare ale 

acesteia/acestuia(cod fiscal/ sediu/telefon). 


