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ACORD UTILIZATOR ELIGIL 

 

 

Subsemnatul,.........................................................…......., CNP..................................., 

posesor al CI seria …................... nr. ....................…, eliberată de ..................................,  în 

calitate de persoană singură cu venituri reduse/care face parte dintr-o familie cu venituri 

reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la 

plată pe membru de familie), domiciliat într-o gospodărie neracordată/nebranșată la 

sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare care se află pe raza teritorială a 

UAT Comuna ……………… care a delegat operatorului solicitant de finanțare, COMPANIA DE 

APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. , gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau 

de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii, date privind localizarea 

gospodăriei: nr. cadastral ........................, strada ............................., nr. gospodăriei 

..........................., îmi exprim acordul cu privire la următoarele: 

 

1. participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de 

alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A., respectiv acordul cu privire la 

îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru 

obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării 

gospodăriei în care locuiesc la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de 

canalizare; 

2. realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării 

care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția; 

3. elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii 

de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM; 

4. prelucrarea datelor mele cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă 

gospodărie etc.); 

5. permiterea accesului neîngrădit al solicitantului finanțării pe terenul pe care se va 
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realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, 

respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe 

nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe 

perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului). 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume: 

 

 


