
 

 

ACORDUL BENEFICIARULUI FINAL (UTILIZATORULUI) 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata,....................................................................................................................................., 

CNP ....................................., posesor/posesoare a CI/BI seria ........... nr. ......................................, domiciliat/ă 

în localitatea ................................................................................ Comuna/Orașul/Municipiu 

...................................................Județul...............................Strada.........................................................................

......Nr.............., Nr. topo/cadastral.....................................  e-mail ................................................, telefon 

........................................ în calitate de utilizator, declar următoarele: 

 

1. Sunt de acord cu participarea în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu 

apă şi/sau de canalizare", prin intermediul solicitantului de finanţare Operatorul Regional Compania de Apă 

Someș S.A., respectiv sunt de acord cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare de către 

Compania de Apă Someș S.A. pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor în vederea 

racordării/branşării gospodăriei mele de la adresa menționată mai sus la sistemul public de alimentare cu apă 

şi/sau de canalizare; 

2. Sunt de acord cu privire la realizarea de către Compania de Apă Someș S.A. a lucrărilor necesare 

racordării/branşării care presupun intervenţii pe terenul aflat în proprietatea subsemnatului/subsemnatei;  

3. Sunt de acord cu elaborarea, în numele meu, de către Compania de Apă Someș S.A., şi transmiterea cererii 

de finanţare, precum şi pentru încheierea contractului de finanţare cu AFM; 

4. Mă angajez să permit accesul neîngrădit Companiei de Apă Someș S.A. pe terenul pe care se va realiza 

investiția, proprietatea subsemnatului/subsemnatei, precum şi accesul autorităţilor, cu rol de verificare şi 

control, respectiv cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de 

finanţare (atât pe perioada de implementare, cât şi în perioada de durabilitate a proiectului); 

5. Declar că îndeplinesc condițiile impuse de Ordinul nr. 2.605/4.10. 2022 în vederea racordării/branşării 

gospodăriei mele la reteaua de apă şi/sau de canalizare prin Programul de investiții "Prima conectare la 

sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare"; 

6. Sunt de acord ca, Comuna/Orașul/Municipiul/Județul........................./Administraţia Fondului pentru Mediu 

(AFM)/Compania de Apă Someș S.A./ Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 

Hidrografic Someș-Tisa să fie autorizat să proceseze datele mele personale, în cadrul Programului de investiții 

"Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare" finanțat din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, 

investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare 

existente, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi prelucrarea, 

stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. 

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 

menţionat, cu furnizarea datelor personale, cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu 

scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul AFM de a 

utiliza datele disponibile în baze de date externe, in scopul conectării la rețeua de alimentare cu apă și/sau 

canalizare existentă. 

Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre 

drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea 

datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, 

dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este adresa indicata mai sus.  

Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.  

DATA .....................    NUME ŞI PRENUME ........................................ 

       SEMNĂTURA ..................................................   


