
OPERATOR REGIONAL 

GOSPODÃRIE COMUNALÃ SA 

Sf.Gheorghe 

Str.Bánki Donát  Nr.27 

                                                       ANGAJAMENT 

                Subsemnatul _________________________________________________, domiciliat în 

_____________________________________,str._________________________________,nr.______ 

posesor al buletinului de identitate seria ________, nr.__________________, prin prezenta mă angajez ca 

în urma aprobării din partea  Gospodărie Comunală SA Sf.Gheorghe, a racordării imobilului meu la 

reteaua de alimentare cu apă si canalizare menajeră orăşenească  voi respecta următoarele obligatii: 

                - după executarea lucrãrilor voi solicita ca împuternicitul SC Gospodărie Comunală SA să facă 

receptia lucrărilor ascunse încă neacoperite în vederea admiterii racordării definitive la reteaua de apă si 

canalizare; 

                - am luat la cunostintă că portiunea de bransament de la reteaua de apă,inclusiv robinetul de 

concesie,pînă la apometru,precum si racordul de canalizare pînă la limita de proprietate,după receptie 

intră în patrimoniul autorităţii publice locale ca mijloc fix, fără plată; limita retelei publice de distributie a 

apei este căminul de bransament,la perechea de flanse din aval de armătura de separare montată după 

apometru. 

                - mă angajez să construiesc căminul bransamentului de apă în terenul aferent imobilului ,la  

1-2 m de limita proprietătii sau a dreptului de folosintă. 

                - voi răspunde pentru cheltuielile ocazionate de executia lucrărilor de reparaţii rezultate din vina 

mea precum si din vina unui tert privind:furtul unor piese ale bransamentului,distrugerea căminului sau a 

capacului acestuia,înghetarea instalatiei,distrugerea hidro si termoizolatiilor, deteriorarea instalatiilor din 

cămine. 

                - în cazul verificărilor contoarelor făcute la cererea mea va trebui să suport cheltuielile 

ocazionate de verificare dacă se dovedeste că aparatul înregistra corect  sau dacă înregistra în favoarea 

mea.     

                - mă angajez de a permite accesul delegatilor O.R.  Gospodărie Comunală SA o dată pe lună 

pentru citirea apometrului, verificarea instalaţiilor interioare de apă si canalizare, precum si modul de 

folosire a apei potabile; 

                - în caz de avarii la bransamentul de apă sau racordul de canalizare consimt la executarea unor 

lucrări de remediere în incinta imobilului în cauză; 

                - în caz de înstrăinare a imobilului, obigatiile de mai sus le voi transmite noului proprietar. 

                - imediat după receptionare, de către împuternicitul SC Gospodărie Comunală SA, mă voi 

prezenta pentru încheierea contractului de furnizare apă si prestări servicii . 

                - legarea la conducta stradală o voi face prin Departamentul distribuţie şi întreţinere reţele apă 

sau  Sectorul colectare ape uzate a  Gospodărie Comunală SA,sau în prezenta lor obligatorie. 

                      Mă angajez să respect prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare. 

                      Dau prezentul angajament pentru care răspund în condiţiile prevederilor legale. 

 

          Sf.Gheorghe, la ______/______/___________ 

 

                                                                                                       Semnătura   _____________________ 

 

               Dat în faţa noastră, 

                   reprezentant 

        Gospodărie Comunală SA 

 

Responsabil cu eliberare avize    _________________________ 


