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ANUNT
Incepand cu data de 07.09.2015, S.C. EURO APAVOL S.A noul operator al serviciului public de alimentare cu apa,
din localitatea Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, va trimite in teren, echipe din cadrul serviciului comercial in vederea incheierii
contractelor de furnizare apa potabila.
Pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă este necesar ca:
 imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă trebuie să aibă branşament;

persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de
folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă.
Contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă se încheie, după caz, cu:
 proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;
 persoana împuternicită de proprietari, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari;

reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari,
societăţi comerciale etc.)
Utilizatorul, la incheierea contractului, are obligatia sa ataseze urmatoarele documente, in copie xerox:
- pentru persoanele juridice:
a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;
d. Plan de incadrare in zona;
b. Certificat costatator ;
e. Plan de situatie;
c. Act constitutiv;
f. Schita retelelor interioare;
- pentru persoanele fizice:
a. Carte de Identitate;
c. Plan de incadrare in zona;
b. Act de proprietate / contract de inchiriere;
d. Plan de situatie;
Pentru alte informatii pe care le considerati necesare, va rugam sa contactati urmatoarele persoane:
Vasii Stefan - Director General, mobil: 0757100123;
Ionita Mariana - Sef serviciu comercial, mobil: 0756034065;
Purcaru Nicoleta – serviciul comercial, mobil: 0757100182
Director General,
S.C. EURO APAVOL S.A.
Stefan VASII
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