ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA TULUCEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 19
din 27.02.2014
privind: aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si canalizare al comunei
Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si
canalizare;
Iniţiator : Bratu Petrică
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2528/26.02.2014
Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
27.02.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 163/08.02.2014;
Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti şi înregistrată
sub nr. 2529/26.02.2014;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2531/26.02.2014;
Având in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tuluceşti
înregistrat sub nr. 2563/27.02.2014;
Având în vedere prevederile art. 1 alin.(4), litera h), ale art. 3 alin. 1 si alin. 4, art. 8 alin. (1),
alin. (3) lit i) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice,
republicată
Având în vedere prevederile art. 8, art. 10 alin. 1 lit. c), art. 12 alin. (1), lit. h), art. 17 şi art. 18
din Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006 republicată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentului - cadru
al serviciului public de alimentare cu apă, Ordinului nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă si ale Ordinului nr.90/2007, privind aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului public de alimentare cu apă;
În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit.d), alin.(3), lit.b) şi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Caietul de Sarcini a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre
Art.3 Se aprobă Contractul de furnizare a servciului de alimentare cu apa si canalizare, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija primarului comunei
Tuluceşti, judeţul Galaţi;
Art.5 Secretarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, va asigura comunicarea prezentei hotărâri
tuturor părţilor interesate.
Preşedinte şedinţă,
Bernea Ion

Contrasemnează,
Secretar comună
Sandu Dan

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
NR. 2529/26.02.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a
caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti spre
analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
După cum ştiţi, prin Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr. 14/31.05.2005 a luat fiinţă
Serviciul de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. Serviciul de Apă al comunei
Tuluceşti a funcţionat în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Acest
act normativ a fost modificat prin OUG nr. 13/2008. În consecinţă, Hotărârea Consiliului Local
Tuluceşti nr. 14/31.05.2005 a trebuit modificată şi completată, ceea ce s-a făcut prin H.C.L nr.
83/26.11.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tuluceşti nr.
14/31.05.2005 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti,
judeţul Galaţi;
Având în vedere că prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova
2007-2013, prioritatea 2 – Mediu şi pregătirea pentru Situaţii de Urgenţă, măsura 2.2 – managementul
resurselor de apă şi al deşeurilor s-a desfăşurat proiectul transfrontalier intitulat “Dezvoltarea
sistemului de management al apei in comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul
Straseni”, am ajuns în situaţia în care v-a trebui să completăm serviciul de alimentare cu apă oferit către
populaţia comunei Tuluceşti şi cu serviciul de canalizare, ceea ce face obiectul actualului proiect de
hotărâre şi anume modificarea si completarea HCL nr. 83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului
Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al
comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea Compartimentului de Alimentare cu Apa si
Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub autoritatea Consiliului Local al comunei
Tulucesti din judeţul Galati
Pentru funcţionarea, şi mai ales pentru obţinerea licenţei de la ANRSC Bucureşti este nevoie de
parcurgerea unor paşi, care în acest moment reprezintă aprobarea regulamentului compartimentului de
alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare
a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.
Astfel, vă rog să mă susţineţi în aprobarea acestui proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Bratu Petrică

JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL
Nr. 2531/26.02.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a
caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă
si canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare, este legal şi temeinic.
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 14 din 31.05.2005 privind aprobarea înfiinţării
Serviciului de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. Serviciul de Apă al comunei
Tuluceşti a funcţionat în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Acest
act normativ a fost modificat prin OUG nr. 13/2008
Având în vedere prevederile art. 1 alin.(4), litera h), ale art. 3 alin. 1 si alin. 4, art. 8 alin. (1),
alin. (3) lit i) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice,
republicată, care stipulează printre altele “Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor
publice de interes general şi au următoarele particularităţi: sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de
autorităţile administraţiei publice locale”, “Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se
organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de
importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în
raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.”, “Serviciile de utilităţi publice sunt
furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 2
lit. g), respectiv lit. h). Operatorii pot avea următorul statut: compartimente funcţionale fără
personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al
consiliilor judeţene”,” Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile
legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de
utilităţi publice.
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei
publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea,
monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice.
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile
administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor
de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice
destinate furnizării/prestării acestora”, “Sistemele de utilităţi publice utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciilor pot fi: date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii
de dare în administrare - în cazul gestiunii directe”;
Având în vedere prevederile art. 8, art. 10 alin. 1 lit. c), art. 12 alin. (1), lit. h), art. 17 şi art. 18
din Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006 republicată, care stipulează printre altele
“Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească,

la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în regulamentul serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare. Indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se
stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autorităţile administraţiei publice locale sau,
după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare, în funcţie de necesităţile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea indicatorilor de performanţă minimali
prevăzuţi în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează
de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările
generale. Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat în acest scop, vor fi supuse
dezbaterii publice înaintea aprobării lor de către autorităţile administraţiei publice locale”, “Autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin
intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în
tot ceea ce priveşte:
a) aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
b) aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului;
d) adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea documentaţiilor de organizare şi derulare a
procedurilor de delegare a gestiunii;
e) aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului.
Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării, organizării, finanţării,
monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru
înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia,
în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare”
Având în vedere prevederile art. 36 al. 3 lit. b şi al. 6 lit. a pct. 14 Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede printre
atribuţiile unui consiliu local şi pe aceea că “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de
interes local”, precum şi înfiinţarea serviciilor de salubrizare, alimentare cu apă etc.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport de specialitate.

CONSILIER,
Postolache Rădiţa

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui
proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea regulamentului compartimentului
de alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de
furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, corespunde din punct de vedere legal
existând:
- proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe domnii
consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin Neculai,
avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui
proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE
BRATU VASILE
PEIU LICĂ
MITROFAN NICOLAE MARIUS
MARIN NECULAI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui
proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea regulamentului compartimentului
de alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de
furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, corespunde din punct de vedere legal
existând:

- proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe domnii
consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină Constantin, Bernea
Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea
acestui proiect de hotărâre.
RĂUŢĂ VIORICA
ROŞU BOGDAN DRAGOŞ
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
NEGHINĂ CONSTANIN
BERNEA ION

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui
proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea regulamentului compartimentului
de alimentare cu apă si canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de
furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, corespunde din punct de vedere legal
existând:

- proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă si
canalizare al comunei Tulucesti, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe domnii
consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel, avizează
favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de
hotărâre.

ENACHE DANIEL
BOGATU FLORICĂ
MOCANU VICTOR
POPA COSTICĂ
MÎRZA MARIUS

ANEXA NR. 3 la HCL .../........
Privind “aprobarea regulamentului seviciului public
de alimentare cu apa si canalizare al comunei Tulucesti,
a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare
a serviciului de alimentare cu apa si canalizare”

CONTRACT-CADRU
de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
nr. ...... din data .........

CAPITOLUL I
Părţile contractante
ART. 1
Primăria comunei Tulucesti prin Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare, cu sediul în
...................., str. ................... nr. ..., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul ...., înmatriculată la
Registrul comerţului cu nr. ........., codul fiscal ..........., codul unic de înregistrare ................., contul nr.
..........., deschis la ............., reprezentată de ...........având funcţia de ............., şi de .........., având
funcţia de ..........., în calitate de operator, pe de o parte, şi

...../(se trece Societatea comercială/Instituţia/Asociaţia de locatari/proprietari/Dl./Dna. )/.......... cu
sediul/domiciliat) în localitatea ..............., str. ......., nr. ..., bl. ...., sc. ....., judeţul/sectorul ...........,
(înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. ........., codul fiscal ..............., codul unic de înregistrare
.............., contul nr. ........, deschis la ............)/(autorizata prin Încheierea judecătorească nr. ........
emisă de Judecătoria ................ cod fiscal ............ cont ............... deschis la .........)
reprezentat/a de (dacă este cazul) ..........................................,
având calitatea de .... /(se trece calitatea celui care semnează valabil contractul: proprietar sau cu
împuternicire data de proprietar, caz în care se trec datele care atesta autenticitatea împuternicirii),/
...........
(pentru persoane fizice se trece: se identifica cu C.I/B.I. seria ...... nr. ........., eliberat la data de ........
de ......., C.N.P. ............................),
în calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de prestări
servicii de alimentare cu apa şi de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

ART. 2
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabilă
(şi/sau industriala), si canalizare în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi Compartimentul de Alimentare cu Apa si
Canalizare la punctul de delimitare între reţeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea
acestuia şi reţeaua publica situata pe domeniul public care este constituită de contorul de bransament
pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare.
(3) Punctul de delimitare între Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare şi utilizator este
căminul de apometru, pentru alimentarea cu apa. Elementele de identificare ale punctului de
delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.
(4) Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul
altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de
prevederile prezentului contact.

ART. 3
Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane şi operatori economici conform anexei
nr. 2.
ART. 4
În anexa nr. 3 la contract sunt menţionate standardele, normativele, condiţiile de calitate privind
furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat, precum şi condiţiile de
acceptare la deversarea în reţelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.
ART. 5
(1) Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare se încheie între
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare şi utilizator pe durata nedeterminată.
(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai după achitarea la zi a tuturor
debitelor datorate către Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare.
CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare

ART. 6
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare are următoarele drepturi:

6.1. sa factureze şi sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
furnizate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locală;
6.2. sa aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen;
6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;
6.4. sa initieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului sau a anexelor
acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
6.5. sa aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinta sa de pe proprietatea
utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a functionarii, integrităţii sau
pentru debransare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se
afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrităţii acestuia.
Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;
6.6. sa stabilească condiţiile tehnice de bransare a utilizatorului la instalaţiile aflate în administrarea
sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor elaborate de autoritatea de
reglementare competenta;
6.7. sa desfiinteze bransamentele realizate fără obţinerea avizelor legale şi sa sesizeze autorităţile
competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intenţionate ale
componentelor sistemului public de alimentare cu apa si canalizare ;
6.8. sa intrerupa furnizarea apei, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a
unei notificări constând în comunicarea scrisă facuta de catre Compartimentul de Alimentare cu Apa si
Canalizare şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în
următoarele situaţii:
a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta;
b) utilizatorul nu remediaza defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a
altor utilizatori;
c) neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre
judecătorească definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii
aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
d) împiedicarea delegatului împuternicit al Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare de
a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurareînregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de catre Compartimentul de
Alimentare cu Apa si Canalizare când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
e) bransarea, fără acordul Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare, la reţele publice
sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de
reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a
parametrilor instalaţiilor de utilizare;
f) la cererea utilizatorului;
6.9. sa verifice şi sa constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa
corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de bransament;
6.10. sa suspende contractul de furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare în situaţiile
în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentarii cu apa prevăzute la pct. 6.8 lit. a) şi/sau b) nu
sunt îndeplinite condiţiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest
termen, Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare va factura, pentru toată durata de
întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factura emisă de catre Compartimentul de Alimentare
cu Apa si Canalizare;
6.11. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, dar nu
mai mult de 24 de ore, în următoarele condiţii:
a) când este periclitata viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apa
si canalizare;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;
6.12. sa stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile
de distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, realizarea lucrărilor se va
programa astfel încât perioada şi numărul de utilizatori afectaţi sa fie cat mai mica.
ART. 7
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare are următoarele obligaţii:
7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare;

7.2. sa respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente şi de
autorităţile administraţiei publice locale;
7.3. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliţi prin hotărârea autorităţii
administraţiei publice locale de dare în administrare;
7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la parametrii fizici şi
calitativi prevăzuţi de legislaţia în vigoare;
7.5. sa asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectati;
7.6. sa preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele în vigoare;
7.7. sa efectueze analiza calitativă a apei furnizate;
7.8. sa aducă la cunostinta utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte, prin mass-media şi prin
afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii
şi întreţinere planificate;
7.9. sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea
defectiunilor la reţeaua publica de apa se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, interveninduse pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea
defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu
demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenţiei. Depăşirea limitelor de timp
prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizaţiei de construire;
7.10. pentru întreruperile din culpa Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare în
furnizarea apei care depăşesc limitele prevăzute în contract, Compartimentul de Alimentare cu Apa si
Canalizare va suporta despăgubirile datorate utilizatorului. Pentru întreruperile care depăşesc 24 de
ore, Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare este obligat sa asigure, cu mijloace tehnice
proprii, nevoile de apa ale utilizatorului care solicita o astfel de prestaţie;
7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa în curţi, case, subsoluri din cauza defectiunilor la
sistemul public de alimentare cu apa si canalizare; evacuarea apei nu exonereaza Compartimentul de
Alimentare cu Apa si Canalizare de plata unor despăgubiri stabilite în condiţiile legii;
7.12. sa exploateze, sa întreţină, sa repare şi sa verifice contoarele instalate la bransamentul
fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se
suporta de către Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare. Contoarele instalate la
bransamentul fiecărui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demonteaza de
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare şi se supun verificării în laboratorul metrologic
autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de
valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi
suportate astfel: de către Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare, dacă sesizarea a fost
intemeiata; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;
7.13. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul în care sa constatat ca este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea
defectiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;
7.14. sa aducă la cunostinta utilizatorului modificările de tarif şi alte informaţii referitoare la
facturare, prin adresa ataşată facturii;
7.15. în cazul în care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau inundarea caminului
de apometru, Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare va lua măsurile necesare pentru
remedierea deficienţelor constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defectiunilor la
reţeaua interioară, în cazul în care inundarea caminului se datorează culpei acestuia;
7.16. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sa aducă părţile din construcţii legal executate, care
aparţin utilizatorului, la starea lor iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa;
7.17. sa acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit
din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;
7.18. sa furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele penalităţi plătite
de acesta;
7.19. sa anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitarile sau întreruperile planificate în
modul stabilit prin contract şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării
unor lucrări de întreţinere şi reparaţii;
7.20. sa plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă:
a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate;
b) după întreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile
lucrătoare după îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizarii;

7.21. sa acorde bonificatii utilizatorului în cazul furnizarii serviciului sub parametrii de calitate şi
cantitate prevăzuţi în contract:
a) nu livreaza apa potabilă în condiţiile stabilite în contract;
b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la bransament, conform
prevederilor din contract;
7.22. în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare a fost
întreruptă pentru neplata, reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluarii furnizarii serviciului se suporta
de utilizator.
7.23. 1. La fiecare citire a contorului de bransament, cu excepţia cazurilor când citirea se face de la
distanta, sa lase o înştiinţare scrisă din care sa reiasă:
a) data şi ora citirii;
b) indexul contorului;
c) numele şi prenumele cititorului;
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;
2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru,
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare are obligaţia ca pana la data limita de emitere a
facturii sa:
a) goleasca căminul de apa;
b) citească contorul de apa;
c) sa remedieze defectiunea care a făcut posibila inundarea caminului;
d) sa emita factura pe baza citirii efectuate;
3. în cazul în care operaţiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii
după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi
obligatoriu menţionat în factura, regularizarea efectuandu-se în factura următoare.

CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

ART. 8
Utilizatorul are următoarele drepturi:
8.1. sa utilizeze liber şi nediscriminatoriu Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare în
condiţiile prevăzute în contract;
8.2. sa conteste facturile când constata diferenţe între consumul facturat şi cel realizat;
8.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii în valoare de 30%/luna
din valoarea facturii curente, în următoarele situaţii:
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4;
8.4. sa primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate
Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii
contractuale;
8.5. sa racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al Compartimentului de Alimentare cu Apa si
Canalizare alţi consumatori pentru alimentarea acestora cu apa;
8.6. sa solicite Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare remedierea defectiunilor şi a
deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la bransament;
8.7. sa solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau
suspecte de înregistrări eronate, în condiţiile art. 7 pct. 7.8.
8.8. sa solicite şi sa primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele
provocate lor de către Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare prin nerespectarea
obligaţiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
8.9. sa sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienta constatată în
furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare şi sa facă propuneri vizând înlăturarea
acesteia, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;
8.10. sa renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
8.11. sa primească şi sa utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl vizează;

8.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale
ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.
ART. 9
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
9.1. sa respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare prevăzute de legislaţia în vigoare;
9.2. sa accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizarii serviciului pentru
execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii
tehnico-edilitare;
9.4. în cazul în care căminul de bransament şi/sau contorul de apa se afla pe proprietatea
utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul
Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor,
precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii;
9.5. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face
prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;
9.6. sa nu folosească în instalatia interioară pompe cu aspiratie din reţeaua publica, direct sau prin
bransamentul de apa;
9.7. sa ia măsuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau
vane pe coloanele de scurgere din subsol;
9.8. sa aducă la cunostinta Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare, în termen de 15
zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la
contract şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a
adresei la care Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare urmează sa trimită facturile;
9.9. sa asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descărcare prevăzute de catre
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare în avizul de bransare/racordare;
9.10. sa asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apa;
9.11. sa solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile de la
înstrăinarea imobilului;
9.12. sa nu construiască sau sa amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respecta
distanţele de siguranta fata de construcţiile şi instalaţiile Compartimentului de Alimentare cu Apa si
Canalizare aferente activităţii de distribuţie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal sa le
desfiinteze;
9.13. sa nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul
Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare
CAPITOLUL V
Stabilirea cantităţii de apa furnizată si a celei evacuate în reteaua de canalizare

ART. 10
(1) Data citirii contorului este ........... . Data emiterii facturii este .......... .
(2) În cazul schimbării datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicată utilizatorului
împreună cu factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data modificată.
ART. 11
Stabilirea cantităţii de apa furnizată se va face astfel:
1. Cantitatea de apa furnizată se stabileşte [se trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)]:
a) pe baza înregistrărilor contorului de apa montat în căminul de bransament;
b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal, astfel cum sunt
stabilite conform normativelor în vigoare.
2. Cantitatea de apa preluată în reţeaua publica de canalizare se stabileşte: [se trece una dintre
metodele de la lit. a)-e)];
a) pentru utilizatorii casnici conform Hotărârii consiliului local nr. ..... din data ..........., în procent de
...... din volumul de apa potabilă şi calda înregistrată de contorul de apa şi contorul de energie termica,
după caz;

b) pentru ......../(se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator)/ ..... ca fiind
egala cu cantitatea de apa consumată;
c) ca fiind egala cu cantitatea de apa consumată, din care se scade cantitatea de apa rămasă
inglobata în produsul finit stabilită conform breviarului de calcul din anexa nr. 4 la contract;
d) pe baza citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1;
e) pentru ........... /(se trece denumirea operatorului economic care are calitatea de utilizator)/ .......
se alimentează din surse proprii şi evacueaza apa uzata în reţeaua publica de canalizare în cantităţile
stabilite conform (se trece: breviarului de calcul din anexa nr. 4 sau: citirii contorului/contoarelor având
caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1).
3. Stabilirea cantităţii de apa meteorica preluată în reţeaua de canalizare se determina prin
înmulţirea cantităţii specifice de apa meteorica comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii
facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi
cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, utilizând [se trece una dintre metodele de
la lit. a) sau b)]:
a) relaţia de calcul analitic din anexa nr. 3 la contract;
b) norma specifica determinata analitic pe categorii de utilizatori, aprobată prin Hotărârea consiliului
local nr. .... din data de .................... .
ART. 12
(1) În cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedită a utilizatorului cantitatea facturată
va fi determinata în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal, astfel
cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate
aferente înlocuirii acestuia.
(2) La schimbarea contorului în vederea repararii sau verificării metrologice periodice,
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare are obligaţia de a anunta titularii contractelor de
furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare despre operaţiunea respectiva, cu cel puţin
24 de ore înainte de ora la care este programata acţiunea şi vor completa un document în care sunt
trecute cel puţin:
a) datele de identificare ale Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare;
b) datele de identificare ale utilizatorului;
c) datele de identificare ale contorului existent;
d) datele de identificare ale sigiliului existent;
e) datele de identificare ale contorului ce se monteaza;
f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;
g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea.

CAPITOLUL VI
Tarife, facturare şi modalităţi de plata

ART. 13
(1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare vor practica preţurile aprobate
potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract.
(2) Modificarea preţurilor va fi adusă la cunostinta utilizatorului în scris, cu minimum 15 zile înaintea
începerii perioadei de facturare la noul preţ.
ART. 14
(1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau
estimate potrivit prevederilor contractuale.
(2) În cazul facturarii unor cantităţi estimate, regularizarea consumului se realizează la ....... /(se
trece perioada la care se face regularizarea stabilită de comun acord cu utilizatorul)/.......
(3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantităţile
facturate, preţul aplicat, inclusiv baza legală, cantitatea de apa ce ar reveni în sistem pausal
operatorilor economici cuprinşi în anexa nr. 2. cantitatea de apa uzata şi pluviala.
ART. 15

(1) Factura pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare se emite cel mai târziu
pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi sa
achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenta
de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenta se înscriu pe
factura.
(2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadentei atrage după sine penalităţi de
întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;
c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al
Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare.
(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor
uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare
eliberate de catre Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare potrivit reglementărilor legale în
vigoare, conduce la retragerea acestora şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele
provocate.
ART. 16
Facturile şi documentele de plata se transmit de catre Compartimentul de Alimentare cu Apa si
Canalizare la adresa ..................
ART. 17
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
a) în numerar, la casieria Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare;
b) cu fila CEC;
c) cu ordin de plata;
d) prin internet;
e) alte instrumente de plata convenite de părţi.
ART. 18
(1) În cazul în care pe documentul de plata nu se menţionează obiectul plăţii, se considera achitate
facturile în ordine cronologică.
(2) În funcţie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre
următoarele date:
a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plata;
b) data certificată de catre Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare pentru filele cec sau
celelalte instrumente de plata legale;
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria Compartimentului de Alimentare cu Apa si
Canalizare.
ART. 19
În cazul în care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei potabile a
beneficiat de furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare fără acordul Compartimentului
de Alimentare cu Apa si Canalizare, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care
exista dovada ca a beneficiat de serviciu.

CAPITOLUL VII
Răspunderea contractuală

ART. 20
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract
părţile răspund conform prevederilor legale.
(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a
contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.
ART. 21
Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plati o factura emisă de catre Compartimentul de
Alimentare cu Apa si Canalizare va fi comunicat acestuia prin adresa scrisă care va conţine şi motivul
refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii
facturilor se conciliaza între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formularii scrise a
pretenţiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculari conciliate între părţi, se
reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalităţi.
ART. 22
În cazul în care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul consumului
facturat, nu se vor incasa penalităţi.
ART. 23
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare este obligat sa plătească despăgubiri în cazul
deteriorarii instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau
individuali, în situaţia în care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de
normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condiţiilor de potabilitate. Plata
despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării
deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de catre Compartimentul de
Alimentare cu Apa si Canalizare şi agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constata
ca Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare nu este în culpa, plata expertizei va fi
suportată de utilizator.
ART. 24
Pentru nerespectarea de către Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare a prevederilor
art. 7 pct. 7.4 şi 7.6 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanta cu gradul de
neasigurare a serviciului şi durata cat acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului
reducerii vor fi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
ART. 25
În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.7, 7.8, 7.9 şi 7.10, Compartimentul de Alimentare cu
Apa si Canalizare va fi obligat la plata de despăgubiri care sa acopere prejudiciul creat.
ART. 26
(1) În cazul apariţiei unor situaţii de forta majoră partea care o invoca este exonerată de răspundere
în condiţiile legii.
(2) Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi, în termenul de 48 de
ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu
confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi sa ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

CAPITOLUL VIII
Litigii
ART. 27
Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor.
ART. 28
În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti romane competente.

CAPITOLUL IX
Alte clauze
ART. 29
(clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care sa modifice sensul dispoziţiilor din regulamentul
serviciului de alimentare cu apa si canalizare sau ale prezentului contract-cadru)
...............................................................................
ART. 30
(clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele doua părţi) .......

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
ART. 31
În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor
legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.
ART. 32
Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
ART. 33
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 34
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intra în
vigoare la data de ..........

ART. 35
(1) Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.
(2) Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu
font de minimum 11 puncte.

Primaria comunei Tulucesti
.............................................
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare
................

Utilizator,
........................

Data semnării

ANEXA 1
la contract
DELIMITAREA
instalaţiilor de alimentare cu apa şi de canalizare

Denumire utilizator ............................................................../(se trece denumirea utilizatorului care
trebuie sa fie aceeaşi cu cea din contract)/ ..............................................
Adresa condominiului/spaţiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apa şi
canalizare este (se trec toate adresele de consum care au bransament propriu şi aparţin aceluiaşi
proprietar
sau
fac
parte
din
aceeaşi
asociaţie
de
proprietari/locatari)
......................................................................................................
A. Alimentarea cu apa se face din (se trece denumirea statiei de pompare, repompare, hidrofor etc.
din care se face alimentarea fiecărui punct de consum).
B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schitei/schitelor (se trece
numărul schitei) din anexa (în fiecare schita cotata se vor figura vanele, contorul de apa, reductiile şi
materialul, diametrul exterior şi grosimea peretelui conductei).
C. Caracteristicile contorului/contoarele de bransament sunt: (pentru fiecare contor de bransament
se trece denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificarea
metrologica, data montarii etc.).
D. Caracteristicile contorului/contoarele de racord sunt: (pentru fiecare contor de racord se trece
denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificarea metrologica,
data montarii etc.).
E. Schema de principiu a conductelor şi armaturilor în amonte şi în aval de punctul de delimitare
este conform schitei/schitelor (se trece numărul schitei/schitelor) din anexa (schita cotata va cuprinde
racordul pana la prima vana de separare a reţelei de distribuţie şi partea de reţea interioară pana la
intrarea pe proprietatea utilizatorului).

Primaria comunei Tulucesti
.............................................
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare
..........................

Utilizator,
........................

ANEXA 2
la contract

SITUAŢIA PERSOANELOR ŞI A OPERATORILOR ECONOMICI

Nr. crt

Adresa punctului
de consum

Numărul
persoanelor
alimentate cu apă
caldă produsă
centralizat

Numărul
persoanelor care
îşi prepară apa
caldă local

Număr de niveluri

1
2
……
n

Nr.
crt

Denumirea
operatorului
economic/adresa
punctului de
consum

Activitatea
desfăşurată

robinete

Număr de unităţi
elevi
locuitori

copii

Total
m3/lună

1
2
.......
n

Primaria comunei Tulucesti
.............................................
Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare
................

Utilizator,
........................

ANEXA 3
la contract
CONDIŢII DE CALITATE ŞI LEGISLAŢIA APLICABILĂ
Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de ..... (se trece valoarea presiunii ce
trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de ...... (se trece consumul de apa instantaneu,
considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare).
Debitul de apa minim asigurat este de ....... l/s şi de ....... mc/zi.
Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa este de .... %/luna.
.................

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa si canalizare pentru care se
încheie contractul este:
Nr.
crt
1

Indicativul actului normativ sau tehnic
Ordin al presedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apa si de canalizare, nr. 65 din 28
februarie 2007, publicat in Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 192 din 20 Martie 2007

Denumirea actului
normativ sau tehnic
Ordinul
29/N/1993
pentru
aprobarea
Normativului-cadru
privind contorizarea apei
şi a energie termice la
populaţie,
instituţii
publice
şi
agenţi
economici.

Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru
aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si canalizare
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice ;
Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare
cu apă şi canalizare;

2

3

4

5
6

Apele uzate acceptate la deversarea în reţelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii minime :
Nr.
crt
1
2
3
4

5

6

Indicatorul
temperatură
pH
Materii în
suspensie
Substanţe
extractibile cu
solvenţi organici
Fenoli antrenabili
cu vapori de apă
(C6H5OH)
Detergenţi sintetici

U.M.

mg/dm3

Valoarea
maximă
40
6,5 / 8,5
350

SR ISO 10523:97
STAS 6953:81

mg/dm3

30

SR 7587:96

mg/dm3

30

STAS 7167:92

mg/dm3

25

SR ISO 7875/1,2:96

°C

Mod de determinare

......

biodegradabili
Alţi indicatori consideraţi esenţiali

