
CERERE  ÎNCHEIERE  CONTRACT  UTILIZATORI CASNICI 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul__________________________________________________________,

CNP_______________________, legitimat cu ____, seria ____,num�r_____________, 

eliberat de ______________________________, la data de _____________________,  

domiciliat în strada ________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, etaj 

_____, apt. _____, localitatea_________________, jude�ul ______________, telefon 

fix/mobil ______________, e-mail _______________, prin prezenta v� solicit 

încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu ap� �i 

de canalizare pentru bran�amentul (imobilului) situat în localitatea 

____________________, str. ___________________, nr.________________, drept 

care v� comunic pe proprie r�spundere datele necesare: 

1.  Num�r total de persoane ce locuiesc în imobil___________________________ 

2. Suprafa�a total� a propriet��ii _____mp, din care suprafa�� construit� (S1)______mp, 
suprafa�� neconstruit� (S2)_________mp. Anexez la prezenta o copie dup� actul de 
identitate �i o copie dup� actul de proprietate. Declar c� datele sunt conforme cu 
realitatea. 
 
NOTA: S1: (suprafa�a aferent� invelitorilor metalice, de sticl�, �igl� �i carton asfaltat, precum �i terase 
asfaltate �i pavaje din asfalt �i din beton, etc.); S2: (suprafa�a aferent� terenurilor de sport, gr�dinilor, 
incintelor �i cur�ilor nepavate, terenurilor agricole, etc.). 

3. Caracteristicile tehnice ale imobilului: 
� Locatarii din imobil se alimenteaz� cu ap� din ci�melele publice la o distan�� maxim� 
de 500 m. 

            � Locatarii din imobil se alimenteaz� cu ap� din ci�melele amplasate în cur�i, iar       
imobilul  nu este racordat la re�eaua public� de canalizare (prev�zut cu fos� septic� 
vidanjabil�). 

 � Locatarii din imobil se alimenteaz� cu ap� din ci�melele amplasate în cur�i, iar 
imobilul este racordat la re�eaua public� de canalizare. 

 � Locatarii din imobil se alimenteaz� cu ap� din instala�ii de interior, dar imobilul nu 
este prev�zut cu racord de canalizare (prev�zut cu fos� septic� vidanjabil�). 

 � Locatarii din imobil se alimenteaz� cu ap� din instala�ii de interior, iar imobilul            
este  prev�zut cu racord de canalizare. 

 � lmobilul este prev�zut cu instala�ii interioare de ap� �i canalizare �i cu instala�ii 
central pentru înc�lzirea apei reci (puncte �i centrale termice în cvartal), în care este 
inclus �i consumul de ap� rece folosit� pentru prepararea apei calde. 
 
Data,           Semn�tur� client, 
 
 

 
! ATEN�IE: NECOMPLETAREA TUTUROR RUBRICILOR SAU NEDEPUNEREA UNUIA DIN DOCUMENTELE MAI SUS 
MEN�IONATE ATRAGE DUP� SINE NULITATEA CERERII. 
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CONTRACT 
deăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare 

nr. .................................. din data ..................................... 

 
CAPITOLUL I - P rţileăcontractanteă 
 

ART. 1  
SocietateaăComercial ăAP -CANAL ILFOV S.A.,ăcuăsediulăînăOraşulăPantelimon,ăstr.ăLivezilor,ănr.ă94,ăjudeţulă
Ilfov,ăînmatriculat ălaăRegistrulăcomerţuluiăcuănr.ăJ23/1433/2009,ăcodulăunicădeăînregistrare  RO 25709173, cont 

IBAN RO02BRDE445SV36801914450,ă deschisă laă BRD,ă Sucursalaă B neasa, reprezentat ă de C t lină Mariană
DR GIL ,ăavândăfuncţiaădeăDirectorăGeneral,ăînăcalitateădeăOperator, 

şi 
…………………………………………………………………………………………………...........………… 

CI/BIăseriaă…....…,ănr…………………………………,ăeliberatălaădataăde…………..…..………...………...,ă 

C.N.P…………………………………..,ăcuăsediul/domiciliatăînălocalitatea…………..........…………….....…ă 

str…………………………………………………………...….,ănr…....…,ăbl……..…..,ăsc.…....,ăap….....….,ă 

judeţul/sectorulă…………………...…...…………………………,ătelefon:……...…...………………………., 

fax:…………………………………......….....,ăadres ăe-mail:………...…………………………………........,ă 

adres ăcorespondenţ ……………..….........…………………………………………………………………...,ă 

înmatriculat ă laă Registrulă Comerţuluiă cuă nr……………..…………………………,ă codulă unică deă

înregistrare…………………..…………,ăautorizat ă prină încheiereaă judec toreasc ă nr……….………,ăemis ă deă

Judec toriaă……………………….................……,ăcodăIBAN……….......………....…………….......………ă 

deschisălaă………………………………...........………………………………………..…………,ăreprezentat ă 

deă………………………………………..........…………………………………………………………,ăavândă 

funcţiaă de……………………………….........……………………….………...….………...…,ă înă calitateă deă

Utilizator,ă peă deă alt ă parte,ă auă convenită s ă încheie prezentul contract de prestare/furnizare a serviciilor de 

alimentareăcuăap ăşi/sau de canalizare,ăcuărespectareaăurm toarelorăclauze: 

 
CAPITOLUL II  - Obiectul contractului  
 
ART. 2  
(1) Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăreprezint :ă 

 furnizare/prestareă aă serviciiloră deă alimentareă cuă ap ă potabil ă (şi/sauă industrial )ă şiă deă
canalizare; 

 furnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăpotabilaă(şi/sauăindustrial ); 
 furnizare/prestare a serviciului de canalizare.  

înăcondiţiileăprev zuteădeăprezentulăcontractăşiădeăreglement rileăînăvigoare. 
 

(2) Contractulăstabileşteărelaţiileădintreăutilizatorăşiăoperatorălaăpunctulădeădelimitareăîntreăreţeauaăinterioar ăaă
utilizatoruluiă aflat ă peă proprietateaă acestuiaă şiă sistemulă publică deă alimentareă cuă ap ă şi/sauă deă canalizare,ă
respectivăcontorulădeăbranşamentăpentruăsistemulădeăalimentareăcuăap ,ărespectivăc minulădeăracordăpentruă
sistemul de canalizare.  
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(3) Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract, care se 

completeaza cu prevederile legale si ale Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. 

(4) Prestareaă altoră activit ţiă conexeă serviciului,ă dincoloă deă punctulă deă delimitare,ă vor face obiectul altor 

contracte de prestari servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de prevederile 

prezentului contract.  

(5) Înă condominiileă cuă sistemă deă distribuţieă vertical ă aă apeiă reci/caldeă esteă admis ă încheiereaă deă contracteă
individuale deăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădac ăsuntăîndepliniteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
a)ă înă toateă locurileă deă consumă ală apeiă reciă şiă ală apeiă caldeă dină proprietateaă individual ă seă monteaz ,ă peă   
cheltuiala utilizatorului,ănumaiăcontoareădeăap ăcuăcitireălaădistanţ ăcareăsuntăutilizateăcaăaparateădeăm sur ăaă
consumuluiăindividualăşiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ; 
b)ă înă toateă propriet ţileă individualeă dină condominiuă seă monteaz ,ă cuă avizulă operatorului,ă acelaşiă tipă deă
contor; 
c) certificatele metrologiceăemiseădeăproduc tor/laboratorulăautorizatămetrologicăpentruăcontoareleădeăap ăcuă
citireălaădistanţ ămontateăînătoateăpropriet ţileăindividualeăseăpredauăoperatorului; 
 

(6)ăÎnăcondominiileăcuăsistemădeădistribuţieăorizontal ăaăapeiăreciăesteăadmis ăîncheierea de contracte individuale 

     deăfurnizare/prestareăaăserviciului,ădac ăsuntăîndepliniteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
a)ăcontorulădeăap ăaferentăpropriet ţiiăindividualeăesteăutilizatăcaăaparatădeăm sur ăaăconsumuluiăindividuală
şiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ,ăpeăcheltuialaăutilizatorului; 
b)ă înă condominiileă înă careă apaă cald ă esteă distribuit ă înă sistemă vertical,ă peă lâng ă condiţiileă deă laă lit.ă a),ă
utilizatoriiătrebuieăs ămaiăasigure,ăpeăcheltuialaălor,ămontareaădeăcontoareădeăap ăcuăcitireălaădistanţ ăînătoateă
locurileă deă consumă ală apeiă caldeă dină proprietateaă individual ;ă înă toateă propriet ţileă individualeă dină
condominiuăseămonteaz ,ăcuăavizulăoperatorului,ăacelaşiătipădeăcontorăcareăesteăutilizatăcaăaparatădeăm sur ăaă
consumului individualădeăap ăcald ăşiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ; 
c)ăcertificateleămetrologiceă emiseădeăproduc tor/laboratorulă autorizatămetrologicăpentruă contoareleădeăap ă
aferente propriet ţilorăindividualeăşi,ădup ăcaz,ăpentruăcontoareleădeăap ăcald ăcuăcitireălaădistanţ ămontateăînă
propriet ţileăindividualeăseăpredauăoperatorului. 
 

(7) In conformitate cu prevederea art. 31 alin (1-4) din Legea 241 /2006 republicata, contractarea individuala se 

poate realiza doar in cazul in care: 

a) contractareaăindividual ăaăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăcu utilizatoriiădinăcondominiuăseăfaceăînăpunctulă
deă delimitareă dintreă reţeauaă public ă şiă instalaţiaă interioar ă aă condominiului, respectiv contorul montat la 

branşamentulăcondominiului,ăpentruăalimentareaăcuăap ,ăşiăc minulăde racord, pentru preluarea la canalizare. 

b) exista montat contorul general care masoara consumul integral al condominiului, inregistrarile acestuia 

constituind baza legala pentru facturarea individuala, consumurile comune masurate de contorul general, 

calculate ca diferenta dintre inregistrarea contorului general si suma inregistrarilor contoarelor individuale 

fiind repartizate fiecarul utilizator individual dupa numarul de persoane; 

c) fiecare utilizator individual isi asuma integral consumurile inregistrate de contorul general, precum si 

orice reparatie sau modernizare a retelelor interioare ale condominiului, operatorul gestionand exclusiv 

retelele publice. 
 

ART. 3  
Prezentul contract s-aă încheiatăpentruăoăpersoan ă fizica sau juridica avand unul sau mai multe bransamente si 

imobile conform detaliilor din anexa nr. 1.  

ART. 4  
Înăanexaănr.ă2 laăcontractăsuntămenţionateăstandardele,ănormativele,ăcondiţiileădeăcalitateăprivindăfurnizareaăapei,ă
gradulădeăcontinuitate,ăpresiuneaădeăserviciuăşiădebitulăasigurat,ăprecumăşiăcondiţiileădeăacceptareălaădeversareaă
înă reţeleleă publiceă aă apeloră uzate,ă valabileă laă dataă semn riiă contractului.ă Înă conformitateă cuă prevederileă
Contractului de Delegare dintre ADIA-IlfovăşiăS.C.ăAp -Canal Ilfov S.A., nivelele indicatorilor de performanţ ă
aiăserviciuluiă(deăbaz )ăvorăfiăstabiliţiăşiăaprobaţiădeăc treăADIA-Ilfov dup ă6ăluniădeămonitorizare,ăîncepândădeă
laă dataă începeriiă oper riiă înă localitateă deă c treă S.C.ă Ap -Canal Ilfov S.A., care sa permita obtinerea de date 

relevante privind aceste nivele. 



 3 

 

 
ART. 5  
(1)ăContractulădeăfurnizare/prestareăaăserviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăseăîncheieă întreă
operatorăşiăutilizatorăpeădurat ănedeterminat .ă 
(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numaiădup ăachitareaălaăziăaă tuturorădebiteloră
datorateăc treăoperator.ă 
 
CAPITOLUL III  -  Drepturileăşiăobligaţiileăoperatoruluiă 
ART. 6  
Operatorulăareăurm toareleădrepturi:ă 
6.1.ă s ă facturezeă şiă s ă încasezeă lunară contravaloareaă serviciiloră deă alimentareă cuă ap ă şi/sau de canalizare 

furnizate/prestate conform tarifelor aprobateă deă Autoritateaă Public ă Local  sau de ADIA- Ilfov, dupa caz; 

factura emisa constituie titlu executoriu;  

6.2.ă s ă apliceă penalit ţiă egaleă cuă nivelulă dobânziiă datorateă pentruă neplata laă termenă aă obligaţiilor,ă înă cazulă
neachit riiăfacturilorălaătermen.   

6.3.ăs ăasigureăechilibrulăcontractualăpeădurataăcontractuluiădeăprest riăservicii;ă 
6.4.ăs ăiniţiezeămodificareaăşiăcompletareaăcontractuluiădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiăsauăaăanexelor acestuia 

oriădeăcâteăoriăaparăelementeănoiăînăbazaănormelorălegale,ăprinăacteăadiţionale;ă 
6.5.ăs ăaib ăaccesălaăinstalaţiileădeăutilizareăaăapeiăaflateăînăfolosinţaăsaădeăpeăproprietateaăutilizatorului,ăpentruă
verificareaă respect riiă prevederilor contractuale,ă aă funcţion rii,ă integrit ţiiă sauă pentruă debranşare,ă înă cază deă
neplat ă sauă pericolă deă avarieă aă acestora,ă precumă şiă laă contor,ă dac ă seă aflaă peă proprietateaă utilizatorului,ă înă
vedereaă citirii,ă verific riiă metrologiceă sauă integrit ţiiă acestuia.ă Accesulă seă vaă efectuaă înă prezenţaă delegatuluiă
împuternicităalăutilizatorului;ă 
6.6.ă s ă stabileasc ă condiţiileă tehniceă deă branşareă şi/sauă deă racordareă aă utilizatoruluiă laă instalaţiileă aflateă înă
administrareaăsa,ăcuărespectareaănormativelorătehniceăînăvigoareăşiăaăreglement rilorăelaborateădeăautoritateaădeă
reglementareăcompetent ;ă 
6.7.ăs ădesfiinţezeăbranşamenteleăsauăracordurileărealizateăf r ăobţinereaăavizelorălegaleăşiăs ăsesizezeăautorit ţileă
competente,ă înă cazurileă deă consumă fraudulosă sauă deă distrugeriă oriă degrad riă intenţionateă aleă componenteloră
sistemuluiăpublicădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare;ă 
6.8.ăs ăîntrerup ăfurnizareaăapei,ănumaiădup ă5ăzileălucr toareădeălaăprimireaădeăc treăutilizatorăaăuneiănotific riă
constândă înă comunicareaă scris ă facut ă deă operatoră şiă transmis ă prină curieră sauă prină scrisoareă recomandat ă
adresat ăutilizatorului,ăînăurm toareleăsituaţii:ă 
           a)  utilizatorulănuăachit ăfacturaăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăscadent ;ă 

 b)  utilizatorul nu remediaz ă defecţiunileă interioareă şiă prină aceastaă prejudiciaz ă alimentareaă cuă ap ă aă
altor utilizatori;  

c) neachitareaă obligaţiiloră deă plat ă pentruă recuperareaă daunelor,ă stabiliteă printr-oă hot râreăăăăăăăăăăăăăă
judec toreasc ă definitiv ,ă provocateă deă distrugereaă sauă deteriorareaă unoră construcţiiă sauă instalaţiiă
aferente infrastructurii edilitar-urbaneăaălocalit ţilor,ăaflateăînăadministrareaălor;ă 
d)ă împiedicareaă delegatuluiă împuternicită ală operatoruluiă deă aă controlaă instalaţiileă deă utilizare,ă deă aă
monta, verifica,ă înlocuiă sauă citiă aparateleă deă m surare-înregistrareă sauă deă aă remediaă defecţiunileă laă
instalaţiileăadministrateădeăoperator,ăcândăacesteaăseăafl ăpeăproprietateaăutilizatorului;ă 
e)ă branşareaă sauă racordarea,ă f r ă acordulă operatorului,ă laă reţeleleă publice sauă laă instalaţiileă altuiă
utilizator,ă oriă schimbarea,ă f r ă acordulă operatorului,ă înă cadrulă unoră lucr riă deă reparaţiiă capitale,ă
reconstruiri,ă modific ri,ă moderniz riă sauă extinderi,ă aă caracteristiciloră tehniceă şi/sauă aă parametriloră
instalaţiilorădeăutilizare;  

f) la cererea utilizatorului. 

6.9.ă s ă verificeă şiă s ă constateă stareaă instalaţiiloră interioareă aleă utilizatorului,ă careă trebuieă s ă corespund ă
prescripţiilorătehniceăavuteăînăvedereălaăîncheiereaăcontractuluiădeăbranşament;ă 
6.10.ă s ă apliceă penalit ţileă prev zuteă deă acteleă normativeă înă vigoareă înă cazulă înă careă seă deversez ă înă reţeauaă
public ădeăcanalizareăapeăuzateăcareădep şescăconcentraţiileămaximeăadmiseăpentruăimpurificatori;ă 
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6.11.ăs ăsuspendeăcontractulădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăînăsituaţiileăînăcareătimpădeă
3ăluniădeălaădataăîntreruperiiăaliment riiăcuăap ăprev zuteălaăpct.ă6.8ălit.ăa)ăşi/sauăb)ănuăsuntăîndepliniteăcondiţiileă
deăreluareăaăfurniz riiăserviciului.ăPentruăreluareaăserviciuluiădup ăacestătermen,ăoperatorul va factura, pentru 

 toat ădurataădeăîntrerupere,ăoăcot ăreprezentândă30%ădinăultimaăfactur ăemis ădeăoperatorăatâtăpentruăap ,ăcâtăşiă
pentruăcanalizareăşiăcontravaloareaăprelu riiăapelorăpluvialeălaăcanalizareăpentruătoat ăaceast ăperioad .ă 
6.12.ăs ălimitezeăsauăs ăîntrerup ăfurnizareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ,ădarănuămaiămultădeă24 de ore, înă
urm toareleăcondiţii:ă 

a)ăcândăesteăpericlitat ăviaţaăsauăs n tateaăoamenilor,ăoriăintegritateaăbunurilorămateriale;ă 
b) pentru prevenirea, limitarea extinderiiăsauăremediereaăavariilorăînăsistemulădeăalimentareăcuăap ;ă 
c)ăpentruăexecutareaăunorămanevreăşiălucr riăcareănuăseăpotăefectuaăf r ăîntreruperi;ă 

6.13.ă s ă stabileasc ă lucr riă deă revizii,ă reparaţiiă şiă deă întreţinereă planificateă laă reţeleleă şiă laă instalaţiileă deă
distribuţie/furnizareă aă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizare;ă realizareaă lucr riloră seă vaă programaă
astfelăîncâtăperioadaăşiănum rulădeăutilizatoriăafectaţiăs ăfieăcâtămaiămic .ă 

 
ART. 7  
Operatorulăareăurm toareleăobligaţii: 
7.1.ăs ărespecteăangajamenteleăasumateăprinăcontractulădeăfurnizare/prestare;ă 
7.2.ăs ă respecteăprevederileă reglement rilorăemiseădeăautorit ţileădeăreglementareăcompetenteăşiădeăautorit ţileă
administraţieiăpubliceălocale;ă 
7.3.ăs ărespecteăindicatoriiădeăperformanţ ăaiăserviciuluiăstabiliţiăprinăcontractulădeădelegareăaăgestiunii;ă 
7.4.ă s ă asigureă continuitateaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă laă parametriiă fiziciă şiă calitativiă prev zuţiă deă
legislaţiaăînăvigoare;ă 
7.5.ăs ăasigureăfuncţionareaăreţeleiădeăcanalizareălaăparametriiăproiectaţi;ă 
7.6.ăs ăpreiaăapeleăuzateălaăparametriiăprev zuţiădeănormativeleăînăvigoare;ă 
7.7.ăs ăefectuezeăanalizaăcalitativ ăaăapeiăfurnizate;ă 
7.8.ă s ă aduc ă laă cunoştinţ ă utilizatorului,ă cuă celă puţină 24 de ore înainte,ă prină anunţuri publice si afisare la 

utilizator, oriceăîntrerupereăînăfurnizareaăapeiăşi/sauăînăpreluareaăapelorăuzateăşiămeteorice,ăînăcazulăunorălucr riă
deămodernizare,ăreparaţiiăşiăîntreţinereăplanificate;ă 
7.9.ăs ăiaăm suriăpentruăremediereaădefecţiunilorăap ruteăla instalaţiileăsale.ăConstatareaădefecţiunilorălaăreţeauaă
public ădeăap ăşiădeăcanalizareăseăefectueaz ăînămaximumă4ăoreădeălaăsesizare,ăintervenindu-se pentru limitarea 

pagubeloră careă seă potă produce.ă Demarareaă lucr riloră pentruă remediereaă defecţiuniloră constatateă seă vaă faceă înă
termenădeămaximumă48ădeă oreă deă laă constatare.ăOdat ă cuă demarareaă lucr riloră seă vaă comunicaă utilizatoruluiă
durataă intervenţiei.ă Dep şireaă limiteloră deă timpă prev zuteă seă poateă face,ă înă cazuriă justificate,ă numaiă prină
modificarea autorizaţieiădeăconstruire;ă 
7.10. pentruăîntreruperileădinăculpaăoperatoruluiăînăfurnizareaăapeiăşi/sauăînăpreluareaăapelorăuzateăşiămeteoriceă
careădep şescălimiteleăprev zuteăînăcontract,ăoperatorulăvaăsuportaădesp gubirileădatorateăutilizatorului.ă 
Pentruă întreruperileă careă dep şescă 24ă deă ore,ă operatorulă esteă obligată s ă asigure,ă cuă mijloaceă tehniceă proprii,ă
nevoileădeăap ăaleăutilizatoruluiăcareăsolicit ăoăastfelădeăprestaţie;ă 
7.11. s ă evacueze,ă peă cheltuialaă sa,ă apaă p truns ă înă curţi,ă case,ă subsoluriă dină cauza defecţiuniloră laă sistemulă
publicădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare;ăevacuareaăapeiănuăexonereaz ăoperatorulădeăplataăunorădesp gubiriă
stabiliteăînăcondiţiileălegii;ă 
7.12.ăs ăexploateze,ăs ăîntreţin ,ăs ărepareăşiăs ăverificeăcontoareleăinstalateălaăbranşamentulăfiec ruiăutilizator.ă
Verificareaă periodic ă seă faceă conformă dispoziţiiloră deă metrologieă înă vigoareă şiă seă suport ă deă c treă operator.ă
Contoareleă instalateă laă branşamentulă fiec ruiă utilizator,ă defecteă sauă suspecteă deă înregistr riă eronate,ă seă
demonteaz ădeăoperatorăşiăseăsupunăverific riiăînălaboratorulămetrologicăautorizat.ăÎnăcazulăînăcareăverificareaăseă
faceălaăcerereaăutilizatorului,ăînăinteriorulătermenuluiădeăvalabilitateăaăverific riiămetrologice,ăatunciăcheltuielileă 
deăverificare,ămontareăşi demontareăvorăfiăsuportateăastfel:ădeăc treăoperator,ădac ăsesizareaăaăfostăîntemeiat ;ădeă
c treăutilizator,ădac ăsesizareaăs-aădovedităaăfiăneîntemeiat ;ă 
7.13.ăs ăechipeze,ăpeăcheltuialaăsa,ăcuăcontoareăbranşamenteleăexistenteăaleăutilizatorilorăînăpunctul de delimitare 

aăinstalaţiilor.ă 
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7.14.ăs ăschimbe,ăpeăcheltuialaăsa,ăcontorulăinstalatălaăbranşamentulăutilizatorului,ăînăcazulăînăcareăs-a constatat 

c ăesteădefect,ă înătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaăconstatare.ăConstatareaădefecţiunii seăfaceăînă
termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;  

7.15.ă s ă aduc ă laă cunoştinţ ă utilizatoruluiă modific rileă deă tarifă şiă alteă informaţiiă referitoareă laă facturare,ă prină
adres ăataşat ăfacturii;ă 
7.16.ăînăcazulăînăcareăcuăocaziaăcitiriiăseăconstat ădeteriorareaăcontoruluiăsauăinundareaăc minuluiădeăapometru,ă
operatorulăvaăluaăm surileănecesareăpentruăremediereaădeficienţelorăconstatate,ăinclusivăs ăsoliciteăutilizatoruluiă
remediereaădefecţiunilorălaăreţeauaăinterioar ,ăînăcazulăînăcareăinundareaăc minuluiăseădatoreaz ăculpeiăacestuia;ă 
7.17.ă s ă nuă deteriorezeă bunurileă utilizatoruluiă şiă s ă aduc ă p rţileă dină construcţiiă legală executate,ă careă aparţină
utilizatorului,ălaăstareaălorăiniţial ,ădac ăauăfostădeteriorateădinăvinaăsa;ă 
7.18. s ăacordeădesp gubiriăpentruădauneleăprovocateădeă întreruperiă înăalimentare,ăceăauăsurvenitădinăvinaăsa,ă
conformăprevederilorălegaleăînăvigoare;ă 
7.19.ăs ăfurnizezeăutilizatoruluiăinformaţiiăprivindăistoriculăconsumuluiăşiăeventualeleăpenalit ţiăpl titeădeăacesta;ă 
7.20.ăs ăanunţeăutilizatorulăînăcazulăînăcareăesteăafectatădeălimit rileăsauăîntrerperileăplanificateăînămodulăstabilită
prinăcontractăşiăs ăcomuniceădurataăplanificat ăpentruăîntreruperileănecesareăexecut riiăunorălucr riădeăîntreţinereă
şiăreparaţii;ă 
7.21.ăs ăpl teasc ătoateădauneleăprovocateăutilizatoruluiădinăculpaăsa,ăînăspecialădac :ă 

a)ănuăanunţ ăutilizatorulădinătimpăcuăprivireălaălimit rileăsauălaăîntreruperileăprogramate;ă 
b)dup ă întrerupereaă furniz riiă apeiă potabileă nuă reiaă furnizareaă acesteiaă înă maximumă 5ă zile         

lucr toareădup ăîndeplinireaăcondiţiilorădeăreluareăaăfurniz rii;ă 
7.22.ă s ă acordeă bonificaţiiă utilizatoruluiă înă cazulă furniz rii/prest riiă serviciiloră subă parametriiă deă calitateă şiă
cantitateăprev zuţiăînăcontract: 

a)ănuălivreaz ăap ăpotabil ăînăcondiţiileăstabiliteăînăcontract;ă 
b)ănuărespect ăparametriiădeăcalitateăpentruăap ăpotabil ăfurnizat ălaăbranşament,ăconformăprevederilor 

din contract;  

7.23.ă înă cazulă înă careă furnizarea/prestareaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă aă fostă întrerupt ă
pentruă neplat ,ă reluareaă acesteiaă seă vaă faceă înă termenă deă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă efectuareaă pl ţii;ă
cheltuielileăjustificateăaferenteăsist rii,ărespectivărelu riiăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăseăsuport ădeăutilizator;ă 
7.24. 1). la fiecareăcitireăaăcontoruluiădeăbranşament,ăcuăexcepţiaăcazurilorăcândăcitireaăseăfaceădeălaădistanţ ,ăs ă
laseăoăînştiinţareăscris ădinăcareăs ăreias :ă 

a)ădataăşiăoraăcitirii;ă 
b) indexul contorului;  

c)ănumeleăşiăprenumeleăcititorului;ă 
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;  

2).ă înă cazulă înă careă citireaă nuă s-aă putută efectuaă dină cauzaă inund riiă c minuluiă deă apometru, din cauza unor 

defectiuni in sistem, inainte de contor, operatorulăareăobligaţiaăcaăpân ălaădataălimit ădeăemitereăaăfacturiiăs :ă 
a) goleasc ăc minulădeăap ;ă 
b)ăciteasc ăcontorulădeăap ;ă 
c)ăs ăremediezeădefecţiuneaăcareăaăf cutăposibil ăinundareaăc minului;ă 
d)ăs ăemit ăfactur ăpeăbazaăcitiriiăefectuate. 
  

3).ăînăcazulăînăcareăoperaţiileăprev zuteălaăpct.ă2ăconduc,ădinămotiveăjustificate, laăemitereaăfacturiiădup ădataădeă
15 a lunii, seăadmiteăemitereaăacesteiaăpeăbazaăunuiăindexăestimat,ăfaptăceăvaăfiăobligatoriuămenţionatăînăfactur ,ă
regularizareaăefectuându-seăînăfacturaăurm toare.ă 
 
CAPITOLUL IV - Drepturileăşiăobligaţiileăutilizatorului  
 
ART. 8  
Utilizatorulăareăurm toareleădrepturi:ă 
8.1. s ă utilizezeă liberă şiă nediscriminatoriuă serviciulă publică deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă înă condiţiileă
prev zuteăînăcontract;ă 
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8.2. s ăcontesteăfacturileăcândăconstat ădiferenţeăîntreăconsumulăfacturatăşiăcelăcontorizat;ă 
8.3. s ăfieăinformatădespreămodulădeăfuncţionareăaăserviciilorădeăap ăşiădeăcanalizare,ădespreădeciziileăluateădeă
autorit ţileăadministraţieiăpubliceălocale,ăaleăentit ţilorădeămonitorizareăşiăreglementareăaleăoperatorului, privind 

asigurarea acestor servicii; 

8.4. s ă beneficiezeă deă reducereaă valoriiă facturii,ă prină acordareaă deă bonificaţiiă înă valoareă deă 30%/lun ă dină
valoareaăfacturiiăcurente,ăînăurm toareleăsituaţii:ă 

 a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4;  

 b) neanunţareaă întreruperilor,ă conformă prevederiloră art.ă 7ă pct.ă 7.8,ă sauă dep şireaă limiteloră deă timpă
comunicate;  

8.5.ăs ăprimeasc ăr spuns,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristice,ălaăsesiz rileăadresateăoperatoruluiăcuă
privireălaăneîndeplinireaăunorăobligaţiiăcontractuale;ă 
8.6.ăs ăsoliciteăoperatoruluiăremediereaădefecţiunilorăşiăaăderanjamentelorăsurveniteălaăinstalaţiileădeădistribuţieă
sauălaăbranşament;ă 
8.7.ă s ă soliciteă înă scrisă verificareaă contoareloră instalateă peă branşamentulă propriu, defecte sau suspecte de 

înregistr riăeronate,ăînăcondiţiileăart.ă7ăpct.ă7.12; 
8.8. s ăsoliciteăşiăs ăprimeasc ,ăînăcondiţiileălegii,ădesp gubiriăsauăcompensaţiiăpentruădauneleăprovocateălorădeă
c treă operatoră prină nerespectareaă obligaţiiloră contractualeă asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii 

inferioare,ăcalitativăşiăcantitativ,ăparametrilorătehniciăstabiliţiăprinăcontractăsauăprinănormeleătehniceăînăvigoare;ă 
8.9.ă s ă sesizezeă autorit ţiloră administraţieiă publiceă localeă competenteă oriceă deficienţ ă constatat ă înă
furnizarea/prestareaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă şiă s ă fac ă propuneriă vizândă înl turareaă
acesteia,ăîmbun t ţireaăactivit ţiiăşiăcreştereaăcalit ţiiăserviciilor;ă 
8.10.ăs ărenunţe,ăînăcondiţiileălegiiăsiăaăprezentuluiăcontract,ălaăserviciileăcontractate;ă 
8.11.ăs ăprimeasc ăşiăs ăutilizezeăinformaţiiăprivindăserviciileădeăutilit ţiăpubliceăcareăîlăvizeaz ;ă 
8.12.ăs ăseăadreseze,ăindividualăsauăcolectiv,ăautorit ţilorăadministraţieiăpubliceălocaleăsauăcentraleăoriăinstanţeloră
judec toreşti,ăînăvedereaăpreveniriiăsauărepar riiăunuiăprejudiciuădirectăsauăindirect.ă 
 
ART. 9  
Utilizatorulăareăurm toareleăobligaţii:ă 
9.1. s ărespecteăclauzeleăcontractuluiădeăfurnizareăîncheiat cuăoperatorulăserviciuluiăpublicădeăalimentareăcuăap ă
şi/sauădeăcanalizare şiăs ărespecteănormeleădeăexploatareăşiăfuncţionareăaăsistemelorădeăalimentareăcuăap ăşiădeă
canalizareăprev zuteădeălegislaţiaăînăvigoare;ă 
9.2.ăs ăaccepteălimitareaăcantitativ ăsauăîntrerupereaătemporar ăaăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăpentruăexecuţiaă
unorălucr riăprev zuteăînăprogrameleădeăreabilitare,ăextindereăşiămodernizareăaăinfrastructuriiătehnico-edilitareăşiă
s ăutilizezeăapaănumaiăpentruăfolosinţeleăprev zuteăînăcontractulădeăbranşare/racordareăşiăutilizareăaăserviciilor. 
Înă cazulă înă careă utilizatorulă doreşteă s ă extind ă instalaţiileă sauă folosinţeleă careă facă obiectulă contractului, va 

înştiinţa/notificaăoperatorulădespreăaceasta.ăDac ănoileăcondiţiiăimpun,ăseăvorămodificaăclauzele contractuale;  

9.3.ăs ărespecteăînăpunctulădeădesc rcareăînăreţeauaădeăcanalizareăcondiţiileădeăcalitateăaăapelor,ăpotrivitănormeloră
şiănormativelorăînăvigoare;ă 
9.4.ăînăcazulăînăcareăc minulădeăbranşamentăşi/sauăcontorulădeăap ăseăafl ăpeăproprietatea utilizatorului, acesta va 

asiguraăintegritateaăsistemelorădeăm surare,ăvaăasiguraăaccesulăoperatoruluiălaăcontorăpentruăefectuareaăcitirilor,ă
verific rilor,ăprecumăşiăpentruăoperaţiileădeăîntreţinereăşiădeăintervenţii;ă 
9.5.ă s ă nuă executeă manevreă laă robinetul/vanaă deă concesie.ă Izolareaă instalaţieiă interioareă seă vaă faceă prină
manevrareaărobinetului/vaneiădeădup ăcontor;ă 
9.6.ăs ănuăfoloseasc ăînăinstalaţiaăinterioar ăpompeăcuăaspiraţieădinăreţeauaăpublic ,ădirectăsauăprinăbranşamentulă
deăap ;ă 
9.7.ă s ă ia m suriă pentruă prevenireaă inund riiă subsolurilor,ă prină montareaă deă clapeteă deă reţinereă sauă vaneă peă
coloanele de scurgere din subsol;  

9.8.ă s ă aduc ă laă cunostinţ ă operatorului,ă înă termenă deă 15ă zileă lucr toare,ă oriceă modificareă aă dateloră saleă deă
identificare, a dateloră cuprinseă înăanexaănr.ă 1 laăcontractă şiă aădatelorădeă identificareă aă imobiluluiă laăcareă suntă
prestateăserviciileăcontractate,ăprecumăşiăaăadreseiălaăcareăoperatorulăurmeaz ăs ătrimit ăfacturile;ă 
9.9.ă s ă asigureă pentruă apeleă uzateă şiă meteoriceă condiţiileă deă desc rcareă prev zuteă deă operatoră înă avizulă deă
branşare/racordare;ă 
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9.10.ăs ăasigureăintegritatea,ăîntreţinereaăşiăreparareaăinstalaţiilorăinterioareădeăap ăşiădeăcanalizare;ă 
9.11.ăs ăsoliciteăreziliereaăcontractuluiăşiăîncetareaăfurniz riiă serviciuluiăînătermenădeă15ăzileădeălaăînstr inareaă
imobilului;  

9.12.ă s ă nuă construiasc ă sauă s ă amplasezeă obiectiveă înă zonaă deă protecţieă sauă careă nuă respect ă distanţeleă deă
siguranţ ăfaţ ădeăconstrucţiileăşiăinstalaţiileăoperatoruluiăaferenteăactivit ţiiădeădistribuţie,ăiarăpeăceleăconstruiteă
sauăamplasateăilegalăs ăleădesfiinţeze;ă 
9.13.ăs ănuămodificeăinstalaţiileădeăutilizareăinterioareăaferenteăunuiăcondominiuădecâtăcuăacordulăoperatorului;ă 
9.14.ăs ăanunţeă imediatăoperatorulădespreăapariţiaăoric reiădeterior riăsauădescomplet riăap ruteă laăc minulădeă
contor,ăcareăîlădeserveşte,ăînăcazulăînăcareăacestaăseăafl ăpeăproprietateaăsa; 
9.15 s ănuărealizezeăleg turiăsauăracord riăîntreăconducteleădeăap ăreceăpotabil ădin reteaua publica şiăconducteleă
altor sistemeădinăinteriorulăconstrucţiiloră(ap ăcald ămenajer ,ăînc lzire, sisteme cu surse proprii de apa);  

9.16 s ăachiteăcontravaloareaăserviciilorăfurnizateădeăoperator; 
9.17. s ă nuă evacuezeă înă reţeauaă public ă deă canalizare,ă deşeuri,ă reziduuri,ă substanţeă poluante sau toxice care 

încalc ăcondiţiileădeădesc rcareăimpuseădeănormeleătehniceăînăvigoare; 
9.18 deţin toriiă deă surseă propriiă deă ap ă potabil ă careă auă şiă calitateaă deă utilizatoriă aiă serviciiloră publiceă deă
alimentareăcuăap ăsuntăobligaţiăs ăcomuniceăoperatoruluiăserviciuluiădataăpuneriiăînăfuncţiuneăaăsurselorăproprii,ă
înăvedereaăfactur riiădebitelorăutilizateădinăacesteaăşiădeversateăînăcanalizareaăpublic .ăÎnăacestăscopăauăobligaţiaă
s ă instalezeă contoare,ă s ă ţin ă laă ziă registrulădeă evidenţ ,ă peăbazaăc ruiaă s ă seăpoat ă calculaă şiă verificaădebitulă
surselor proprii; 

9.19.ăs ăisiăasumeăintreagaăresponsabilitateăpentruăproiectareaăsiăexecutiaăbransamentuluiă/ăracorduluiăsiăs ăachiteă
plata punerii in functiune a brasamentului / racordului existent, precum si a sigilarii contorului, in toate cazurile 

in care utilizatorul nu poate prezenta unul sau toate documentele de proiectare si executie a bransamentelor / 

racordurilor existente, preluate in gestiune de catre operatorul regional ACI, respectiv avizul de principiu, 

proiectul, avizul definitiv, autorizatia de construire sau procesul verbal de receptie a bransamentului / racordului 

si/sau de montare a contorului. 

9.20. sa isi asume intreaga responsabilitate pentru refacerea proiectarii si pentru refacerea bransamentului / 

racordului conform normelor in vigoare si avizului operatorului si va achita plata punerii in functiune a 

brasamentului / racordului si a sigilarii contorului, precum si pierderile de apa sau alte daune suportate de 

operator datorita executiei defectuoase a bransamentelor /racordurilor, in toate cazurile in care utilizatorul nu a 

executat bransamentul/ racordul conform reglementarilor in vigoare.  

 
CAPITOLUL V - Stabilireaăcantit ţiiădeăap ăfurnizat ăşiăaăceleiăevacuateăînăreţeauaădeăcanalizareă 
ART. 10  
(1)Citirea contorului se va face lunar pentru persoaneleăjuridiceăşiăoădat ălaătrei luni pentru persoanele fizice   

(2)ă Înă cazulă schimb riiă dateiă deă citireă aă contoarelor,ă nouaă dat ă vaă fiă comunicat ă utilizatoruluiă împreun ă cuă
facturaăanterioar ăluniiăînăcareăcitireaăseăvaăefectuaălaădataămodificat .ă 
ART. 11  
Stabilireaăcantit ţiiădeăap ăfurnizat ăşiăaăceleiăevacuateăînăreţeauaăpublic ădeăcanalizareăseăvaăfaceăastfel:ă 
1. Cantitateaădeăap ăfurnizat ăseăstabileşte:ă 

 

 peăbazaăînregistr rilorăcontoruluiădeăap ămontatăînăc minulădeăbranşament;ă 
 înă bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă cantit ţiloră deă ap ă înă sistemă pauşal,ă astfelă cumă suntă

stabiliteăconformănormativelorăînăvigoare,ă înăcazulă înăcareăbranşamentulănuăaăfostădotatăcuăcontoră
sauăacestaănuăaăfuncţionat mai mult de 6 luni; conform Normativ 29/N/1993 al MLPAT. 
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2.ăCantitateaădeăap ăpreluat ăînăreţeauaăpublic ădeăcanalizareăseăstabileşte:  
 egala cu cantitatea de apa potabila consumata (100%), cu exceptia caselor cu curti care includ spatii 

verzi, gradini si livezi si a blocurilor de locuinte, unde consumul se considera egal cu 80% din 

cantitatea de apa potabila consumata. 

 caăfiindăegal ăcuăcantitateaădeăap ăconsumat ,ădinăcareăseăscadeăcantitateaădeăap ăr mas ăînglobat ă
înăprodusulăfinităstabilit ăconformăbreviarului de calcul din anexa nr. 3 la contract, pentru PJ 

 peăbazaăcitiriiăcontorului/contoarelorăavândăcaracteristicileăprev zuteăînăanexaănr.ă1; 
 pentru utilizatorii care  seăalimenteaz ădinăsurseăpropriiăşiăevacueazaăapaăuzataăînăreţeauaăpublica de 

canalizare,ăînăcantit ţileăinregistrateădeăcontoareleăamplasateălaăsurseleăproprii sau, in lipsa acestora, 

pe baza bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă cantit ţiloră deă ap ă înă sistemă pauşal, conform 

Normativ 29/N/1993 al MLPAT.   

3. Stabilireaăcantit ţiiădeăap ămeteoric ăpreluat ăînăreţeauaădeăcanalizareăseădetermin ăprinăînmulţireaăcantit ţiiă
specificeădeăap ămeteoric ăcomunicat ădeăA.N.M.ăpentruălunaăanterioar ăemiteriiăfacturii,ăcuăsuprafeţeleătotaleă
aleăincintelorăconstruiteăşiăneconstruite, declarate de fiecare utilizator şiăcuăcoeficienţiiădeăscurgereărecomandaţi 
 de SR 1846-2:2007. Facturarea apei meteorice se va face utilizatorilor care beneficiaza de preluarea apelor 

meteorice prin canalizarea stradala, dotata in acest sens cu guri de scurgere si avand capacitate adecvata.  

4. Operatorul va factura apa meteorica doar utilizatorilor pentru care exista asigurate urmatoarele conditii: (a) 

sistemul de canalizare de pe strada utlizatorului a fost proiectat si realizat ca sistem mixt, fiind prevazuta si 

preluarea apei meteorice; (b) Strada utilizatorului este dotata cu guri de scurgere, care au fost executate conform 

proiectelor si sunt in functiune; (c) Strada utilizatorului este modernizata; 

 
ART. 12  
(1)Înă cazulă defect riiă sau desigilarii contoruluiă deă branşamentă dină vinaă dovedit ă aă utilizatoruluiă cantitateaă
facturat  pe perioada defectarii contorului vaă fiă determinat ă înă bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă
cantit ţilorădeăap ăînăsistemăpauşal,ăastfelăcumăsuntăstabiliteăconformănormativelorăînăvigoare,ălaăcareăseăadaug ,ă
separat,ăcheltuielileăjustificateăaferenteăînlocuiriiăsi punerii in functiune a acestuia.  

(2)In cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedita a utilizatorului, prin neasigurarea integritatii 

sistemului de masurare amplasat in caminul de pe proprietatea sa, prin care se produce si o pierdere de apa, 

Operatorul va factura si aceste pierderi, daca sunt inregistrate si cheltuielile de inlocuire si punere in functiune a 

contorului. 

(3) La schimbarea contoruluiăînăvedereaărepar riiăsauăverific riiămetrologiceăperiodice,ăoperatorulăareăobligaţiaă
deăaăanunţaătitulariiăcontractelorădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareădespre 

operaţiuneaărespectiv ,ăcuăcelăpuţină24ădeăoreăînainteădeăoraălaăcareăesteăprogramat ăacţiuneaăşiăvorăcompletaăună
documentăînăcareăsuntătrecuteăcelăpuţin:ăa)datele de identificare ale operatorului;  

b) datele de identificare ale utilizatorului;  

c) datele de identificare ale contorului existent;  

d) datele de identificare ale sigiliului existent;  

e)ădateleădeăidentificareăaleăcontoruluiăceăseămonteaz ;ă 
f)ăseriaăsigiliuluiăcuăserieăunic ădeăidentificare;ă 
g)ădateleădeăidentificareăaăpersoaneiăcareăaărealizatăînlocuirea.ă 
 

(4) In cazul in care caminul este inundat din cauza defectarii instalatiei interioare a utilizatorului, respectiv din 

cauza unei scurgeri a conductei de dupa contorul de bransament, Operatorul va factura utilizatorului operatiunea 

de golire a caminului. 

(5) Daca sistemul de canalizare este realizat exclusiv pentru apa uzata menajera, dar s-au executat in mod 

clandestin racordari la aceasta retea pentru evacuarea apei meteorice, operatorul va lua succesiv urmatoarele 

masuri: 

(a) Va inspecta instalatiile utilizatorilor pentru a verifica daca exista racordari clandestine la reteaua de 

ape uzate menajere pentru apele meteorice; 

(b) Va notifica fiecare utilizator cu privire la racordarea clandestina si va acorda un termen de maxim 30 

de zile de eliminare a racordarii apelor meteorice in reateaua de ape uzate menajere; 
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(c) Va informa ADIA Ilfov si primaria din localitatea utilizatorului, cu privire la utilizatorii la care s-a 

constatat racordarea apelor pluviale la reteaua de ape uzate menajere, pentru aplicarea amenzilor  

contraventionale acestora datorita executarii de racordari clandestine  - respectiv fara acordul scris / 

avizul operatorului – de evacuare a apelor meteorice in reteaua de ape uzate menajere; 

(d) Va notifica fiecare utilizator ca in termen de maxim 10 zile vor fi sistate serviciile de apa si de 

canalizare in cazul in care utilizatorul nu a luat masuri de eliminare a racordarii apelor pluviale la reteaua 

de ape uzate menajere, conform notificarii transmise anterior precizata la aliniatul (b) de mai sus; 

(e) Va sista serviciile de apa si de canalizre pentru utilizatorii care nu elimina racordarea apelor pluviale 

la reteaua de ape uzate menajere. 

 

CAPITOLUL VI - Tarife,ăfacturareăşiămodalit ţiădeăplat ă 
 
ART. 13  
(1) Operatorulă serviciiloră publiceă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă practic ă preţurileă şiă tarifeleă aprobateă

potrivităprevederilorălegaleăînăvigoare.ă 
(2)ă Modificareaă preţuriloră şiă tarifeloră vaă fiă adus ă laă cunostinţ ă utilizatoruluiă înă scris,ă cuă minimumă 15ă zileă
înainteaăînceperiiăperioadeiădeăfacturareălaănoulăpreţ.ă 
(3)ăÎncepând cu data prelu riiăserviciuluiădeăalimentareăap ăşi/sauăcanalizareădeălaăAutoritateaăPublic ăLocal , 

Operatorulă aplic ă preţurileă şiă tarifeleă aprobateă deă Autoritateaă Public ă Local , de ADIA-Ilfov şi avizate de 

A.N.R.S.C.  

ART. 14  
(1) Facturarea se face lunar,ă înă bazaă preţuriloră şiă tarifeloră aprobateă şiă aă cantit ţiloră efectiveă determinateă sauă
estimate potrivit prevederilor contractuale.  

(2)ăÎnăcazulăfactur riiăunorăcantit ţiăestimate,ăregularizareaăconsumuluiăseărealizeaz ălaătrei luni;  

(3) Factura va cuprinde,ăintreăaltele,ăelementeleădeăidentificareăaleăfiec ruiăpunctădeăconsum,ăperioadaăfacturataă
si cantit ţileăfacturate,ăindexulăcitit sau estimat al contorului deăbransament,ăpreţul/tarifulăaplicat,ăinclusivăbazaă
legal , cantitateaădeăapaăceăarăreveniăîn sistem pausal,  cantitateaădeăapaăuzataăşiăpluviala.  

 

ART. 15  
(1)ăFacturaăpentruăfurnizarea/prestareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăseăemiteăcelămaiătârziuă
pân ă laădataădeă15ăaă luniiăurm toareăceleiă înăcareăprestaţiaăaă fostăefectuat .ăUtilizatoriiăsuntăobligaţiăs ăachiteă
facturileăreprezentândăcontravaloareaăserviciuluiădeăcareăauăbeneficiat,ăînătermenulădeăscadenţ ădeă15ăzileădeălaă
dataăemiteriiăfacturilor;ădataăemiteriiăfacturiiăşiătermenulădeăscadenţ ăseăînscriuăpeăfactur .ă 
(2) Neachitareaăfacturiiăînătermenădeă30ăzileădeălaădataăscadenţeiăatrageădup ăsineăpenalit ţiădeăîntârziere,ădup ă
cumăurmeaz :ă 

a)ăpenalit ţileăsuntăegaleăcuănivelulădobânziiădatorateăpentruăneplataălaătermenăaăobligaţiilorăăbugetare,ă
stabilite conform reglement rilorălegaleăînăvigoare;ă 
b)ăpenalit ţileăseădatoreaz ăîncepândăcuăprimaăziădup ădataăscadenţei;ă 
c)ă valoareaă total ă aă penalit ţiloră nuă poateă dep şiă cuantumulă debituluiă şiă seă constituieă venită ală
operatorului.  

(3)ă Nerespectareaă deă c treă utilizatoriă aă condiţiiloră calitativeă şiă cantitativeă deă desc rcareă aă apeloră uzateă înă
sistemeleăpubliceădeăcanalizare,ăstabiliteăprinăacordurileădeăpreluareăşiăavizeleădeăracordareăeliberateădeăoperatoră 
potrivităreglement rilorălegaleăînăvigoare,ăconduceălaăretragereaăacestoraăşiălaăplataăunorăpenalit ţiăşiădesp gubiriă
pentru daunele provocate.  

ART. 16  
Facturileăşiădocumenteleădeăplat ăseătransmitădeăoperatorălaăadresaăutilizatoruluiămenţionat ălaăArt.ă1. 
ART. 17  
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urm toareleămodalit ţi:ă 

a)ăînănumerar,ălaăcasieriaăoperatorului,ăsauălaăcititorul/încasator;ă 
b)ăcuăordinădeăplat ;ă 
c) online si electronic  

d)ăalteăinstrumenteădeăplat ăpuse la dispozitie de catre Operator 
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ART. 18  
(1) Înăcazulăînăcareăpeădocumentulădeăplat ănuăseămenţioneaz ăobiectulăpl ţii,ăseăconsider ăachitateăfacturileăînă

ordineăcronologic .ă 
(2)ăÎnăfuncţieădeămodalitateaădeăplat ,ăaceastaăseăconsider ăefectuat ,ădup ăcaz,ălaăunaădintreăurm toareleădate:ă 

a)ădataăcertific riiăpl ţiiădeăc treăunitateaăbancar ăaăOperatorului pentruăordineleădeăplat ;ă 
b)ădataăcertificat ădeăoperatorăpentruăfileleăcecăsauăcelelalteăinstrumenteădeăplat ălegale;ă 
c)ădataăînscris ăpeăchitanţaăemis ădeăcasieriaăoperatorului.ă 
 

ART. 19  
Înăcazulăînăcareăseăconstat ăc ăutilizatorul,ălaăcareăanteriorăaăfostăsistat ăfurnizareaăapeiăpotabile, a beneficiat de 

furnizarea/prestareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăf r ăacordulăoperatorului,ăseăvaăprocedaălaă
facturareaăacestoraăîncepândăcuădataădeălaăcareăexist ădovadaăc ăaăbeneficiatădeăserviciu.ă 
 

CAPITOLUL VII  - R spundereaăcontractual ă 
 
ART. 20  
(1)ăPentruăneexecutareaăînătotalitateăsauăînăparteăaăobligaţiilorăcontractualeăprev zuteăînăprezentulăcontractăp rţileă
r spundăconformăprevederilorălegale.ă 
(2)ăP rţileăcontractanteăpotăincludeăşiădaune-intereseăpentruăneexecutareaătotal ăsauăparţial ăaăcontractului,ăsubă
forma daunelor moratorii sau compensatorii.  
 

ART. 21  
Refuzulă totală sauă parţială ală utilizatoruluiădeă aă pl tiă oă factur ă emis ă deă operatorăvaă fiă comunicat acestuia prin 

adres ăscris ăcareăvaăconţineăşiămotivulărefuzului,ăînătermenădeă10ăzileădeălaădataăprimiriiăfacturii.ăReclamaţiileă
ulterioareăefectu riiăpl ţiiăfacturilorăseăconciliaz ăîntreăp rţiăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataăformul riiă
scriseăaăpretenţiilorădeăc treăutilizator.ă 

ART. 22  
Înă cazulă înă care,ă caă urmareă aă unoră recalcul riă aleă consumurilor,ă conciliateă întreă p rţi,ă seă reduceă nivelulă
consumuluiăfacturat,ănuăseăvorăîncasaăpenalit ţi.ă 
 

ART. 23  
Operatorulă esteă obligată s ă pl teasc ă desp gubiriă înă cazulă deterior riiă instalaţiiloră interioareă aparţinândă
utilizatoruluiă sauă îmboln viriiă utilizatoriloră colectiviă sauă individuali,ă înă situaţiaă înă careă auă ap rută presiuniă înă
punctulă deă delimitare,ă maiă mariă decâtă celeă admiseă deă normeleă tehniceă în vigoare sau calitatea apei nu 

corespundeăcondiţiilorădeăpotabilitate.ăPlataădesp gubirilorăseăfaceăînătermenădeămaximumă30ădeăzileădeălaădataă
produceriiăsauăconstat riiădeterior rii,ăpeăbazaăexpertizeiăefectuateădeăunăexpertăautorizatăangajatădeăoperatoră şiă
agreată deă utilizator.ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă expertizei,ă seă constat ă c ă operatorulă nuă esteă înă culp ,ă plataă
expertizeiăvaăfiăsuportat ădeăutilizator.ă 
 
ART. 24  
Pentruănerespectareaădeăc treăoperatorăaăprevederilorăart.ă7ăpct.ă7.4ăşiă7.6ăutilizatorulăbeneficiaz ădeăoăreducereăaă
valoriiăfacturiiăînăconcordanţ ăcuăgradulădeăneasigurareăaăserviciuluiăşiădurataăcâtăacestaănuăaăpututăfiăasigurat.ă
Criteriileădeăstabilireăaăcuantumuluiăreduceriiăvorăfiăaprobateădeăautorit ţile administraţieiăpubliceălocale. 
 
ART. 25 

Înă cazulă nerespect riiă prevederiloră art.ă 7ă pct.ă 7.9,ă 7.10,ă 7.11ă şiă 7.12,ă operatorulă vaă fiă obligată laă plataă deă
desp gubiriăcareăs ăacopereăprejudiciulăcreat.ă 



 11 

 

 

ART. 26  
(1)ăÎnăcazulăapariţieiăunorăsituaţiiădeăforţ ămajor ,ăparteaăcareăoăinvoc ăeste exonerat ădeăr spundereăînăcondiţiileă
legii.  

(2)ă Parteaă careă invoc ă forţaă major ă esteă obligat ă s ă notificeă celeilalteă p rţi,ă înă termenă deă 48ă deă ore,ă despreă
producereaăevenimentului,ăapreciindăperioadaăînăcareăurm rileăeiăînceteaz ,ăcuăconfirmareaăautorit ţilor 
competenteă deă laă loculă produceriiă evenimentului,ă şiă s ă iaă toateă m surileă posibileă înă vedereaă limit riiă
consecinţelorălui.ă 
CAPITOLUL VIII - Litigii  
ART. 27  
P rţileă convină caă toateă neînţelegerileă privindă validitateaă prezentuluiă contractă sauă rezultate din interpretarea, 

executareaăoriăîncetareaăacestuiaăs ăfieărezolvateăpeăcaleăamiabil ădeăreprezentanţiiălor.ă 
ART. 28  
Înă cazulă înă careă nuă esteă posibil ă rezolvareaă litigiiloră peă caleă amiabil ,ă p rţileă seă voră adresaă instanţeloră
judec toreştiăromâneăcompetente.  

CAPITOLUL IX - Alte clauze  
ART. 29  
Contractulăpoateăîncetaăînăurm toareleăcondiţii: 

a) Laăsolicitareaă înăscrisăaăutilizatorului,ăcuăunăpreavizădeă30ădeăzile,ăconformăArt.ă5,ăaliniatulă2ădină
prezentul contract; 

b) Înă termenădeă3ă luniădeă laăm suraădeăsuspendareă luat ăconformăArt.ă6.11,ăOperatorulăpoateăreziliaă
contractulăşiădesfiinţaăbranşamentul;  

CAPITOLUL X - Dispoziţiiăfinaleă 
ART. 30 
Înătoateăproblemeleăcareănuăsuntăprev zuteăînăprezentulăcontractăp rţileăseăsupunăRegulamentuluiădeăorganizareă
şiăfuncţionareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăînăjudeţulăIlfovăprevederilorălegislaţieiăspecificeă
înăvigoare,ăaleăCoduluiăcivil,ăCoduluiăcomercialăşiăaleăaltorăacteănormativeăincidente. 
ART. 31  
Prezentul contract se poate modifica, cu acordulăp rţilor,ăprinăacteăadiţionale.ă 
ART. 32 
Anexele nr. 1-2 fac parte integrant ădinăprezentulăcontract. 
ART. 33 
DateleădeăcontactăaleăS.C.ăAP -CANAL ILFOV S.A. sunt: Tel: 0374.205.200,  Fax: 0374.205.204,  Dispecerat: 

0374.205.205, Mobil Comercial 0751.516.416, E-mail: contact@acilfov.ro, site www.acilfov.ro 

ART. 34  
Prezentulăcontractăaăfostăîncheiatăînădou ăexemplare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparte,ăşiăintr ăînăvigoareăastfel: 

- pentruăutilizatoriiăexistenţi,ălaădataăsemn rii de catre Operator a procesului verbal de predare-primire a 

sistemului de alimentare cuăap ăşiădeăcanalizareăal localitatii, 

- pentruă utilizatoriiă noi,ă dup ă semnareaă procesului-verbală deă recepţieă siă punereă înă funcţiuneă aă
branşamentuluiăsi/sauăracorduluiăşiădupa sigilareaăcontoruluiădeăbranşament. 

 
    OPERATOR,          Utilizator,  

S.C.ăAP -CANAL ILFOV S.A.                                                 ........................  
DIRECTOR GENERAL  

C t linăMarianăDR GIL  

 

DIRECTOR COMERCIAL  

Amalia MILITARU 

 

SEF BIROU JURIDIC  

Marius BAICOIANU 

mailto:contact@acilfov.ro
http://www.acilfov.ro/
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CONTRACT 
deăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare 

nr. .................................. din data ..................................... 

 
CAPITOLUL I - P rţileăcontractanteă 
 

ART. 1  
SocietateaăComercial ăAP -CANAL ILFOV S.A.,ăcuăsediulăînăOraşulăPantelimon,ăstr.ăLivezilor,ănr.ă94,ăjudeţulă
Ilfov,ăînmatriculat ălaăRegistrulăcomerţuluiăcuănr.ăJ23/1433/2009,ăcodulăunicădeăînregistrare  RO 25709173, cont 

IBAN RO02BRDE445SV36801914450,ă deschisă laă BRD,ă Sucursalaă B neasa, reprezentat ă de C t lină Mariană
DR GIL ,ăavândăfuncţiaădeăDirectorăGeneral,ăînăcalitateădeăOperator, 

şi 
…………………………………………………………………………………………………...........………… 

CI/BIăseriaă…....…,ănr…………………………………,ăeliberatălaădataăde…………..…..………...………...,ă 

C.N.P…………………………………..,ăcuăsediul/domiciliatăînălocalitatea…………..........…………….....…ă 

str…………………………………………………………...….,ănr…....…,ăbl……..…..,ăsc.…....,ăap….....….,ă 

judeţul/sectorulă…………………...…...…………………………,ătelefon:……...…...………………………., 

fax:…………………………………......….....,ăadres ăe-mail:………...…………………………………........,ă 

adres ăcorespondenţ ……………..….........…………………………………………………………………...,ă 

înmatriculat ă laă Registrulă Comerţuluiă cuă nr……………..…………………………,ă codulă unică deă

înregistrare…………………..…………,ăautorizat ă prină încheiereaă judec toreasc ă nr……….………,ăemis ă deă

Judec toriaă……………………….................……,ăcodăIBAN……….......………....…………….......………ă 

deschisălaă………………………………...........………………………………………..…………,ăreprezentat ă 

deă………………………………………..........…………………………………………………………,ăavândă 

funcţiaă de……………………………….........……………………….………...….………...…,ă înă calitateă deă

Utilizator,ă peă deă alt ă parte,ă auă convenită s ă încheie prezentul contract de prestare/furnizare a serviciilor de 

alimentareăcuăap ăşi/sau de canalizare,ăcuărespectareaăurm toarelorăclauze: 

 
CAPITOLUL II  - Obiectul contractului  
 
ART. 2  
(1) Obiectulăprezentuluiăcontractăîlăreprezint :ă 

 furnizare/prestareă aă serviciiloră deă alimentareă cuă ap ă potabil ă (şi/sauă industrial )ă şiă deă
canalizare; 

 furnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăpotabilaă(şi/sauăindustrial ); 
 furnizare/prestare a serviciului de canalizare.  

înăcondiţiileăprev zuteădeăprezentulăcontractăşiădeăreglement rileăînăvigoare. 
 

(2) Contractulăstabileşteărelaţiileădintreăutilizatorăşiăoperatorălaăpunctulădeădelimitareăîntreăreţeauaăinterioar ăaă
utilizatoruluiă aflat ă peă proprietateaă acestuiaă şiă sistemulă publică deă alimentareă cuă ap ă şi/sauă deă canalizare,ă
respectivăcontorulădeăbranşamentăpentruăsistemulădeăalimentareăcuăap ,ărespectivăc minulădeăracordăpentruă
sistemul de canalizare.  
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(3) Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract, care se 

completeaza cu prevederile legale si ale Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. 

(4) Prestareaă altoră activit ţiă conexeă serviciului,ă dincoloă deă punctulă deă delimitare,ă vor face obiectul altor 

contracte de prestari servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de prevederile 

prezentului contract.  

(5) Înă condominiileă cuă sistemă deă distribuţieă vertical ă aă apeiă reci/caldeă esteă admis ă încheiereaă deă contracteă
individuale deăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădac ăsuntăîndepliniteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
a)ă înă toateă locurileă deă consumă ală apeiă reciă şiă ală apeiă caldeă dină proprietateaă individual ă seă monteaz ,ă peă   
cheltuiala utilizatorului,ănumaiăcontoareădeăap ăcuăcitireălaădistanţ ăcareăsuntăutilizateăcaăaparateădeăm sur ăaă
consumuluiăindividualăşiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ; 
b)ă înă toateă propriet ţileă individualeă dină condominiuă seă monteaz ,ă cuă avizulă operatorului,ă acelaşiă tipă deă
contor; 
c) certificatele metrologiceăemiseădeăproduc tor/laboratorulăautorizatămetrologicăpentruăcontoareleădeăap ăcuă
citireălaădistanţ ămontateăînătoateăpropriet ţileăindividualeăseăpredauăoperatorului; 
 

(6)ăÎnăcondominiileăcuăsistemădeădistribuţieăorizontal ăaăapeiăreciăesteăadmis ăîncheierea de contracte individuale 

     deăfurnizare/prestareăaăserviciului,ădac ăsuntăîndepliniteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
a)ăcontorulădeăap ăaferentăpropriet ţiiăindividualeăesteăutilizatăcaăaparatădeăm sur ăaăconsumuluiăindividuală
şiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ,ăpeăcheltuialaăutilizatorului; 
b)ă înă condominiileă înă careă apaă cald ă esteă distribuit ă înă sistemă vertical,ă peă lâng ă condiţiileă deă laă lit.ă a),ă
utilizatoriiătrebuieăs ămaiăasigure,ăpeăcheltuialaălor,ămontareaădeăcontoareădeăap ăcuăcitireălaădistanţ ăînătoateă
locurileă deă consumă ală apeiă caldeă dină proprietateaă individual ;ă înă toateă propriet ţileă individualeă dină
condominiuăseămonteaz ,ăcuăavizulăoperatorului,ăacelaşiătipădeăcontorăcareăesteăutilizatăcaăaparatădeăm sur ăaă
consumului individualădeăap ăcald ăşiăseăverific ămetrologicălaăscadenţ ; 
c)ăcertificateleămetrologiceă emiseădeăproduc tor/laboratorulă autorizatămetrologicăpentruă contoareleădeăap ă
aferente propriet ţilorăindividualeăşi,ădup ăcaz,ăpentruăcontoareleădeăap ăcald ăcuăcitireălaădistanţ ămontateăînă
propriet ţileăindividualeăseăpredauăoperatorului. 
 

(7) In conformitate cu prevederea art. 31 alin (1-4) din Legea 241 /2006 republicata, contractarea individuala se 

poate realiza doar in cazul in care: 

a) contractareaăindividual ăaăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăcu utilizatoriiădinăcondominiuăseăfaceăînăpunctulă
deă delimitareă dintreă reţeauaă public ă şiă instalaţiaă interioar ă aă condominiului, respectiv contorul montat la 

branşamentulăcondominiului,ăpentruăalimentareaăcuăap ,ăşiăc minulăde racord, pentru preluarea la canalizare. 

b) exista montat contorul general care masoara consumul integral al condominiului, inregistrarile acestuia 

constituind baza legala pentru facturarea individuala, consumurile comune masurate de contorul general, 

calculate ca diferenta dintre inregistrarea contorului general si suma inregistrarilor contoarelor individuale 

fiind repartizate fiecarul utilizator individual dupa numarul de persoane; 

c) fiecare utilizator individual isi asuma integral consumurile inregistrate de contorul general, precum si 

orice reparatie sau modernizare a retelelor interioare ale condominiului, operatorul gestionand exclusiv 

retelele publice. 
 

ART. 3  
Prezentul contract s-aă încheiatăpentruăoăpersoan ă fizica sau juridica avand unul sau mai multe bransamente si 

imobile conform detaliilor din anexa nr. 1.  

ART. 4  
Înăanexaănr.ă2 laăcontractăsuntămenţionateăstandardele,ănormativele,ăcondiţiileădeăcalitateăprivindăfurnizareaăapei,ă
gradulădeăcontinuitate,ăpresiuneaădeăserviciuăşiădebitulăasigurat,ăprecumăşiăcondiţiileădeăacceptareălaădeversareaă
înă reţeleleă publiceă aă apeloră uzate,ă valabileă laă dataă semn riiă contractului.ă Înă conformitateă cuă prevederileă
Contractului de Delegare dintre ADIA-IlfovăşiăS.C.ăAp -Canal Ilfov S.A., nivelele indicatorilor de performanţ ă
aiăserviciuluiă(deăbaz )ăvorăfiăstabiliţiăşiăaprobaţiădeăc treăADIA-Ilfov dup ă6ăluniădeămonitorizare,ăîncepândădeă
laă dataă începeriiă oper riiă înă localitateă deă c treă S.C.ă Ap -Canal Ilfov S.A., care sa permita obtinerea de date 

relevante privind aceste nivele. 
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ART. 5  
(1)ăContractulădeăfurnizare/prestareăaăserviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăseăîncheieă întreă
operatorăşiăutilizatorăpeădurat ănedeterminat .ă 
(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numaiădup ăachitareaălaăziăaă tuturorădebiteloră
datorateăc treăoperator.ă 
 
CAPITOLUL III  -  Drepturileăşiăobligaţiileăoperatoruluiă 
ART. 6  
Operatorulăareăurm toareleădrepturi:ă 
6.1.ă s ă facturezeă şiă s ă încasezeă lunară contravaloareaă serviciiloră deă alimentareă cuă ap ă şi/sau de canalizare 

furnizate/prestate conform tarifelor aprobateă deă Autoritateaă Public ă Local  sau de ADIA- Ilfov, dupa caz; 

factura emisa constituie titlu executoriu;  

6.2.ă s ă apliceă penalit ţiă egaleă cuă nivelulă dobânziiă datorateă pentruă neplata laă termenă aă obligaţiilor,ă înă cazulă
neachit riiăfacturilorălaătermen.   

6.3.ăs ăasigureăechilibrulăcontractualăpeădurataăcontractuluiădeăprest riăservicii;ă 
6.4.ăs ăiniţiezeămodificareaăşiăcompletareaăcontractuluiădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiăsauăaăanexelor acestuia 

oriădeăcâteăoriăaparăelementeănoiăînăbazaănormelorălegale,ăprinăacteăadiţionale;ă 
6.5.ăs ăaib ăaccesălaăinstalaţiileădeăutilizareăaăapeiăaflateăînăfolosinţaăsaădeăpeăproprietateaăutilizatorului,ăpentruă
verificareaă respect riiă prevederilor contractuale,ă aă funcţion rii,ă integrit ţiiă sauă pentruă debranşare,ă înă cază deă
neplat ă sauă pericolă deă avarieă aă acestora,ă precumă şiă laă contor,ă dac ă seă aflaă peă proprietateaă utilizatorului,ă înă
vedereaă citirii,ă verific riiă metrologiceă sauă integrit ţiiă acestuia.ă Accesulă seă vaă efectuaă înă prezenţaă delegatuluiă
împuternicităalăutilizatorului;ă 
6.6.ă s ă stabileasc ă condiţiileă tehniceă deă branşareă şi/sauă deă racordareă aă utilizatoruluiă laă instalaţiileă aflateă înă
administrareaăsa,ăcuărespectareaănormativelorătehniceăînăvigoareăşiăaăreglement rilorăelaborateădeăautoritateaădeă
reglementareăcompetent ;ă 
6.7.ăs ădesfiinţezeăbranşamenteleăsauăracordurileărealizateăf r ăobţinereaăavizelorălegaleăşiăs ăsesizezeăautorit ţileă
competente,ă înă cazurileă deă consumă fraudulosă sauă deă distrugeriă oriă degrad riă intenţionateă aleă componenteloră
sistemuluiăpublicădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare;ă 
6.8.ăs ăîntrerup ăfurnizareaăapei,ănumaiădup ă5ăzileălucr toareădeălaăprimireaădeăc treăutilizatorăaăuneiănotific riă
constândă înă comunicareaă scris ă facut ă deă operatoră şiă transmis ă prină curieră sauă prină scrisoareă recomandat ă
adresat ăutilizatorului,ăînăurm toareleăsituaţii:ă 
           a)  utilizatorulănuăachit ăfacturaăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăscadent ;ă 

 b)  utilizatorul nu remediaz ă defecţiunileă interioareă şiă prină aceastaă prejudiciaz ă alimentareaă cuă ap ă aă
altor utilizatori;  

c) neachitareaă obligaţiiloră deă plat ă pentruă recuperareaă daunelor,ă stabiliteă printr-oă hot râreăăăăăăăăăăăăăă
judec toreasc ă definitiv ,ă provocateă deă distrugereaă sauă deteriorareaă unoră construcţiiă sauă instalaţiiă
aferente infrastructurii edilitar-urbaneăaălocalit ţilor,ăaflateăînăadministrareaălor;ă 
d)ă împiedicareaă delegatuluiă împuternicită ală operatoruluiă deă aă controlaă instalaţiileă deă utilizare,ă deă aă
monta, verifica,ă înlocuiă sauă citiă aparateleă deă m surare-înregistrareă sauă deă aă remediaă defecţiunileă laă
instalaţiileăadministrateădeăoperator,ăcândăacesteaăseăafl ăpeăproprietateaăutilizatorului;ă 
e)ă branşareaă sauă racordarea,ă f r ă acordulă operatorului,ă laă reţeleleă publice sauă laă instalaţiileă altuiă
utilizator,ă oriă schimbarea,ă f r ă acordulă operatorului,ă înă cadrulă unoră lucr riă deă reparaţiiă capitale,ă
reconstruiri,ă modific ri,ă moderniz riă sauă extinderi,ă aă caracteristiciloră tehniceă şi/sauă aă parametriloră
instalaţiilorădeăutilizare;  

f) la cererea utilizatorului. 

6.9.ă s ă verificeă şiă s ă constateă stareaă instalaţiiloră interioareă aleă utilizatorului,ă careă trebuieă s ă corespund ă
prescripţiilorătehniceăavuteăînăvedereălaăîncheiereaăcontractuluiădeăbranşament;ă 
6.10.ă s ă apliceă penalit ţileă prev zuteă deă acteleă normativeă înă vigoareă înă cazulă înă careă seă deversez ă înă reţeauaă
public ădeăcanalizareăapeăuzateăcareădep şescăconcentraţiileămaximeăadmiseăpentruăimpurificatori;ă 
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6.11.ăs ăsuspendeăcontractulădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăînăsituaţiileăînăcareătimpădeă
3ăluniădeălaădataăîntreruperiiăaliment riiăcuăap ăprev zuteălaăpct.ă6.8ălit.ăa)ăşi/sauăb)ănuăsuntăîndepliniteăcondiţiileă
deăreluareăaăfurniz riiăserviciului.ăPentruăreluareaăserviciuluiădup ăacestătermen,ăoperatorul va factura, pentru 

 toat ădurataădeăîntrerupere,ăoăcot ăreprezentândă30%ădinăultimaăfactur ăemis ădeăoperatorăatâtăpentruăap ,ăcâtăşiă
pentruăcanalizareăşiăcontravaloareaăprelu riiăapelorăpluvialeălaăcanalizareăpentruătoat ăaceast ăperioad .ă 
6.12.ăs ălimitezeăsauăs ăîntrerup ăfurnizareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ,ădarănuămaiămultădeă24 de ore, înă
urm toareleăcondiţii:ă 

a)ăcândăesteăpericlitat ăviaţaăsauăs n tateaăoamenilor,ăoriăintegritateaăbunurilorămateriale;ă 
b) pentru prevenirea, limitarea extinderiiăsauăremediereaăavariilorăînăsistemulădeăalimentareăcuăap ;ă 
c)ăpentruăexecutareaăunorămanevreăşiălucr riăcareănuăseăpotăefectuaăf r ăîntreruperi;ă 

6.13.ă s ă stabileasc ă lucr riă deă revizii,ă reparaţiiă şiă deă întreţinereă planificateă laă reţeleleă şiă laă instalaţiileă deă
distribuţie/furnizareă aă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizare;ă realizareaă lucr riloră seă vaă programaă
astfelăîncâtăperioadaăşiănum rulădeăutilizatoriăafectaţiăs ăfieăcâtămaiămic .ă 

 
ART. 7  
Operatorulăareăurm toareleăobligaţii: 
7.1.ăs ărespecteăangajamenteleăasumateăprinăcontractulădeăfurnizare/prestare;ă 
7.2.ăs ă respecteăprevederileă reglement rilorăemiseădeăautorit ţileădeăreglementareăcompetenteăşiădeăautorit ţileă
administraţieiăpubliceălocale;ă 
7.3.ăs ărespecteăindicatoriiădeăperformanţ ăaiăserviciuluiăstabiliţiăprinăcontractulădeădelegareăaăgestiunii;ă 
7.4.ă s ă asigureă continuitateaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă laă parametriiă fiziciă şiă calitativiă prev zuţiă deă
legislaţiaăînăvigoare;ă 
7.5.ăs ăasigureăfuncţionareaăreţeleiădeăcanalizareălaăparametriiăproiectaţi;ă 
7.6.ăs ăpreiaăapeleăuzateălaăparametriiăprev zuţiădeănormativeleăînăvigoare;ă 
7.7.ăs ăefectuezeăanalizaăcalitativ ăaăapeiăfurnizate;ă 
7.8.ă s ă aduc ă laă cunoştinţ ă utilizatorului,ă cuă celă puţină 24 de ore înainte,ă prină anunţuri publice si afisare la 

utilizator, oriceăîntrerupereăînăfurnizareaăapeiăşi/sauăînăpreluareaăapelorăuzateăşiămeteorice,ăînăcazulăunorălucr riă
deămodernizare,ăreparaţiiăşiăîntreţinereăplanificate;ă 
7.9.ăs ăiaăm suriăpentruăremediereaădefecţiunilorăap ruteăla instalaţiileăsale.ăConstatareaădefecţiunilorălaăreţeauaă
public ădeăap ăşiădeăcanalizareăseăefectueaz ăînămaximumă4ăoreădeălaăsesizare,ăintervenindu-se pentru limitarea 

pagubeloră careă seă potă produce.ă Demarareaă lucr riloră pentruă remediereaă defecţiuniloră constatateă seă vaă faceă înă
termenădeămaximumă48ădeă oreă deă laă constatare.ăOdat ă cuă demarareaă lucr riloră seă vaă comunicaă utilizatoruluiă
durataă intervenţiei.ă Dep şireaă limiteloră deă timpă prev zuteă seă poateă face,ă înă cazuriă justificate,ă numaiă prină
modificarea autorizaţieiădeăconstruire;ă 
7.10. pentruăîntreruperileădinăculpaăoperatoruluiăînăfurnizareaăapeiăşi/sauăînăpreluareaăapelorăuzateăşiămeteoriceă
careădep şescălimiteleăprev zuteăînăcontract,ăoperatorulăvaăsuportaădesp gubirileădatorateăutilizatorului.ă 
Pentruă întreruperileă careă dep şescă 24ă deă ore,ă operatorulă esteă obligată s ă asigure,ă cuă mijloaceă tehniceă proprii,ă
nevoileădeăap ăaleăutilizatoruluiăcareăsolicit ăoăastfelădeăprestaţie;ă 
7.11. s ă evacueze,ă peă cheltuialaă sa,ă apaă p truns ă înă curţi,ă case,ă subsoluriă dină cauza defecţiuniloră laă sistemulă
publicădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizare;ăevacuareaăapeiănuăexonereaz ăoperatorulădeăplataăunorădesp gubiriă
stabiliteăînăcondiţiileălegii;ă 
7.12.ăs ăexploateze,ăs ăîntreţin ,ăs ărepareăşiăs ăverificeăcontoareleăinstalateălaăbranşamentulăfiec ruiăutilizator.ă
Verificareaă periodic ă seă faceă conformă dispoziţiiloră deă metrologieă înă vigoareă şiă seă suport ă deă c treă operator.ă
Contoareleă instalateă laă branşamentulă fiec ruiă utilizator,ă defecteă sauă suspecteă deă înregistr riă eronate,ă seă
demonteaz ădeăoperatorăşiăseăsupunăverific riiăînălaboratorulămetrologicăautorizat.ăÎnăcazulăînăcareăverificareaăseă
faceălaăcerereaăutilizatorului,ăînăinteriorulătermenuluiădeăvalabilitateăaăverific riiămetrologice,ăatunciăcheltuielileă 
deăverificare,ămontareăşi demontareăvorăfiăsuportateăastfel:ădeăc treăoperator,ădac ăsesizareaăaăfostăîntemeiat ;ădeă
c treăutilizator,ădac ăsesizareaăs-aădovedităaăfiăneîntemeiat ;ă 
7.13.ăs ăechipeze,ăpeăcheltuialaăsa,ăcuăcontoareăbranşamenteleăexistenteăaleăutilizatorilorăînăpunctul de delimitare 

aăinstalaţiilor.ă 
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7.14.ăs ăschimbe,ăpeăcheltuialaăsa,ăcontorulăinstalatălaăbranşamentulăutilizatorului,ăînăcazulăînăcareăs-a constatat 

c ăesteădefect,ă înătermenădeămaximumă5ăzileăcalendaristiceădeălaăconstatare.ăConstatareaădefecţiunii seăfaceăînă
termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;  

7.15.ă s ă aduc ă laă cunoştinţ ă utilizatoruluiă modific rileă deă tarifă şiă alteă informaţiiă referitoareă laă facturare,ă prină
adres ăataşat ăfacturii;ă 
7.16.ăînăcazulăînăcareăcuăocaziaăcitiriiăseăconstat ădeteriorareaăcontoruluiăsauăinundareaăc minuluiădeăapometru,ă
operatorulăvaăluaăm surileănecesareăpentruăremediereaădeficienţelorăconstatate,ăinclusivăs ăsoliciteăutilizatoruluiă
remediereaădefecţiunilorălaăreţeauaăinterioar ,ăînăcazulăînăcareăinundareaăc minuluiăseădatoreaz ăculpeiăacestuia;ă 
7.17.ă s ă nuă deteriorezeă bunurileă utilizatoruluiă şiă s ă aduc ă p rţileă dină construcţiiă legală executate,ă careă aparţină
utilizatorului,ălaăstareaălorăiniţial ,ădac ăauăfostădeteriorateădinăvinaăsa;ă 
7.18. s ăacordeădesp gubiriăpentruădauneleăprovocateădeă întreruperiă înăalimentare,ăceăauăsurvenitădinăvinaăsa,ă
conformăprevederilorălegaleăînăvigoare;ă 
7.19.ăs ăfurnizezeăutilizatoruluiăinformaţiiăprivindăistoriculăconsumuluiăşiăeventualeleăpenalit ţiăpl titeădeăacesta;ă 
7.20.ăs ăanunţeăutilizatorulăînăcazulăînăcareăesteăafectatădeălimit rileăsauăîntrerperileăplanificateăînămodulăstabilită
prinăcontractăşiăs ăcomuniceădurataăplanificat ăpentruăîntreruperileănecesareăexecut riiăunorălucr riădeăîntreţinereă
şiăreparaţii;ă 
7.21.ăs ăpl teasc ătoateădauneleăprovocateăutilizatoruluiădinăculpaăsa,ăînăspecialădac :ă 

a)ănuăanunţ ăutilizatorulădinătimpăcuăprivireălaălimit rileăsauălaăîntreruperileăprogramate;ă 
b)dup ă întrerupereaă furniz riiă apeiă potabileă nuă reiaă furnizareaă acesteiaă înă maximumă 5ă zile         

lucr toareădup ăîndeplinireaăcondiţiilorădeăreluareăaăfurniz rii;ă 
7.22.ă s ă acordeă bonificaţiiă utilizatoruluiă înă cazulă furniz rii/prest riiă serviciiloră subă parametriiă deă calitateă şiă
cantitateăprev zuţiăînăcontract: 

a)ănuălivreaz ăap ăpotabil ăînăcondiţiileăstabiliteăînăcontract;ă 
b)ănuărespect ăparametriiădeăcalitateăpentruăap ăpotabil ăfurnizat ălaăbranşament,ăconformăprevederilor 

din contract;  

7.23.ă înă cazulă înă careă furnizarea/prestareaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă aă fostă întrerupt ă
pentruă neplat ,ă reluareaă acesteiaă seă vaă faceă înă termenă deă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă efectuareaă pl ţii;ă
cheltuielileăjustificateăaferenteăsist rii,ărespectivărelu riiăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăseăsuport ădeăutilizator;ă 
7.24. 1). la fiecareăcitireăaăcontoruluiădeăbranşament,ăcuăexcepţiaăcazurilorăcândăcitireaăseăfaceădeălaădistanţ ,ăs ă
laseăoăînştiinţareăscris ădinăcareăs ăreias :ă 

a)ădataăşiăoraăcitirii;ă 
b) indexul contorului;  

c)ănumeleăşiăprenumeleăcititorului;ă 
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;  

2).ă înă cazulă înă careă citireaă nuă s-aă putută efectuaă dină cauzaă inund riiă c minuluiă deă apometru, din cauza unor 

defectiuni in sistem, inainte de contor, operatorulăareăobligaţiaăcaăpân ălaădataălimit ădeăemitereăaăfacturiiăs :ă 
a) goleasc ăc minulădeăap ;ă 
b)ăciteasc ăcontorulădeăap ;ă 
c)ăs ăremediezeădefecţiuneaăcareăaăf cutăposibil ăinundareaăc minului;ă 
d)ăs ăemit ăfactur ăpeăbazaăcitiriiăefectuate. 
  

3).ăînăcazulăînăcareăoperaţiileăprev zuteălaăpct.ă2ăconduc,ădinămotiveăjustificate, laăemitereaăfacturiiădup ădataădeă
15 a lunii, seăadmiteăemitereaăacesteiaăpeăbazaăunuiăindexăestimat,ăfaptăceăvaăfiăobligatoriuămenţionatăînăfactur ,ă
regularizareaăefectuându-seăînăfacturaăurm toare.ă 
 
CAPITOLUL IV - Drepturileăşiăobligaţiileăutilizatorului  
 
ART. 8  
Utilizatorulăareăurm toareleădrepturi:ă 
8.1. s ă utilizezeă liberă şiă nediscriminatoriuă serviciulă publică deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă înă condiţiileă
prev zuteăînăcontract;ă 



 6 

 

8.2. s ăcontesteăfacturileăcândăconstat ădiferenţeăîntreăconsumulăfacturatăşiăcelăcontorizat;ă 
8.3. s ăfieăinformatădespreămodulădeăfuncţionareăaăserviciilorădeăap ăşiădeăcanalizare,ădespreădeciziileăluateădeă
autorit ţileăadministraţieiăpubliceălocale,ăaleăentit ţilorădeămonitorizareăşiăreglementareăaleăoperatorului, privind 

asigurarea acestor servicii; 

8.4. s ă beneficiezeă deă reducereaă valoriiă facturii,ă prină acordareaă deă bonificaţiiă înă valoareă deă 30%/lun ă dină
valoareaăfacturiiăcurente,ăînăurm toareleăsituaţii:ă 

 a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4;  

 b) neanunţareaă întreruperilor,ă conformă prevederiloră art.ă 7ă pct.ă 7.8,ă sauă dep şireaă limiteloră deă timpă
comunicate;  

8.5.ăs ăprimeasc ăr spuns,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăcalendaristice,ălaăsesiz rileăadresateăoperatoruluiăcuă
privireălaăneîndeplinireaăunorăobligaţiiăcontractuale;ă 
8.6.ăs ăsoliciteăoperatoruluiăremediereaădefecţiunilorăşiăaăderanjamentelorăsurveniteălaăinstalaţiileădeădistribuţieă
sauălaăbranşament;ă 
8.7.ă s ă soliciteă înă scrisă verificareaă contoareloră instalateă peă branşamentulă propriu, defecte sau suspecte de 

înregistr riăeronate,ăînăcondiţiileăart.ă7ăpct.ă7.12; 
8.8. s ăsoliciteăşiăs ăprimeasc ,ăînăcondiţiileălegii,ădesp gubiriăsauăcompensaţiiăpentruădauneleăprovocateălorădeă
c treă operatoră prină nerespectareaă obligaţiiloră contractualeă asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii 

inferioare,ăcalitativăşiăcantitativ,ăparametrilorătehniciăstabiliţiăprinăcontractăsauăprinănormeleătehniceăînăvigoare;ă 
8.9.ă s ă sesizezeă autorit ţiloră administraţieiă publiceă localeă competenteă oriceă deficienţ ă constatat ă înă
furnizarea/prestareaă serviciuluiă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă şiă s ă fac ă propuneriă vizândă înl turareaă
acesteia,ăîmbun t ţireaăactivit ţiiăşiăcreştereaăcalit ţiiăserviciilor;ă 
8.10.ăs ărenunţe,ăînăcondiţiileălegiiăsiăaăprezentuluiăcontract,ălaăserviciileăcontractate;ă 
8.11.ăs ăprimeasc ăşiăs ăutilizezeăinformaţiiăprivindăserviciileădeăutilit ţiăpubliceăcareăîlăvizeaz ;ă 
8.12.ăs ăseăadreseze,ăindividualăsauăcolectiv,ăautorit ţilorăadministraţieiăpubliceălocaleăsauăcentraleăoriăinstanţeloră
judec toreşti,ăînăvedereaăpreveniriiăsauărepar riiăunuiăprejudiciuădirectăsauăindirect.ă 
 
ART. 9  
Utilizatorulăareăurm toareleăobligaţii:ă 
9.1. s ărespecteăclauzeleăcontractuluiădeăfurnizareăîncheiat cuăoperatorulăserviciuluiăpublicădeăalimentareăcuăap ă
şi/sauădeăcanalizare şiăs ărespecteănormeleădeăexploatareăşiăfuncţionareăaăsistemelorădeăalimentareăcuăap ăşiădeă
canalizareăprev zuteădeălegislaţiaăînăvigoare;ă 
9.2.ăs ăaccepteălimitareaăcantitativ ăsauăîntrerupereaătemporar ăaăfurniz rii/prest riiăserviciuluiăpentruăexecuţiaă
unorălucr riăprev zuteăînăprogrameleădeăreabilitare,ăextindereăşiămodernizareăaăinfrastructuriiătehnico-edilitareăşiă
s ăutilizezeăapaănumaiăpentruăfolosinţeleăprev zuteăînăcontractulădeăbranşare/racordareăşiăutilizareăaăserviciilor. 
Înă cazulă înă careă utilizatorulă doreşteă s ă extind ă instalaţiileă sauă folosinţeleă careă facă obiectulă contractului, va 

înştiinţa/notificaăoperatorulădespreăaceasta.ăDac ănoileăcondiţiiăimpun,ăseăvorămodificaăclauzele contractuale;  

9.3.ăs ărespecteăînăpunctulădeădesc rcareăînăreţeauaădeăcanalizareăcondiţiileădeăcalitateăaăapelor,ăpotrivitănormeloră
şiănormativelorăînăvigoare;ă 
9.4.ăînăcazulăînăcareăc minulădeăbranşamentăşi/sauăcontorulădeăap ăseăafl ăpeăproprietatea utilizatorului, acesta va 

asiguraăintegritateaăsistemelorădeăm surare,ăvaăasiguraăaccesulăoperatoruluiălaăcontorăpentruăefectuareaăcitirilor,ă
verific rilor,ăprecumăşiăpentruăoperaţiileădeăîntreţinereăşiădeăintervenţii;ă 
9.5.ă s ă nuă executeă manevreă laă robinetul/vanaă deă concesie.ă Izolareaă instalaţieiă interioareă seă vaă faceă prină
manevrareaărobinetului/vaneiădeădup ăcontor;ă 
9.6.ăs ănuăfoloseasc ăînăinstalaţiaăinterioar ăpompeăcuăaspiraţieădinăreţeauaăpublic ,ădirectăsauăprinăbranşamentulă
deăap ;ă 
9.7.ă s ă ia m suriă pentruă prevenireaă inund riiă subsolurilor,ă prină montareaă deă clapeteă deă reţinereă sauă vaneă peă
coloanele de scurgere din subsol;  

9.8.ă s ă aduc ă laă cunostinţ ă operatorului,ă înă termenă deă 15ă zileă lucr toare,ă oriceă modificareă aă dateloră saleă deă
identificare, a dateloră cuprinseă înăanexaănr.ă 1 laăcontractă şiă aădatelorădeă identificareă aă imobiluluiă laăcareă suntă
prestateăserviciileăcontractate,ăprecumăşiăaăadreseiălaăcareăoperatorulăurmeaz ăs ătrimit ăfacturile;ă 
9.9.ă s ă asigureă pentruă apeleă uzateă şiă meteoriceă condiţiileă deă desc rcareă prev zuteă deă operatoră înă avizulă deă
branşare/racordare;ă 
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9.10.ăs ăasigureăintegritatea,ăîntreţinereaăşiăreparareaăinstalaţiilorăinterioareădeăap ăşiădeăcanalizare;ă 
9.11.ăs ăsoliciteăreziliereaăcontractuluiăşiăîncetareaăfurniz riiă serviciuluiăînătermenădeă15ăzileădeălaăînstr inareaă
imobilului;  

9.12.ă s ă nuă construiasc ă sauă s ă amplasezeă obiectiveă înă zonaă deă protecţieă sauă careă nuă respect ă distanţeleă deă
siguranţ ăfaţ ădeăconstrucţiileăşiăinstalaţiileăoperatoruluiăaferenteăactivit ţiiădeădistribuţie,ăiarăpeăceleăconstruiteă
sauăamplasateăilegalăs ăleădesfiinţeze;ă 
9.13.ăs ănuămodificeăinstalaţiileădeăutilizareăinterioareăaferenteăunuiăcondominiuădecâtăcuăacordulăoperatorului;ă 
9.14.ăs ăanunţeă imediatăoperatorulădespreăapariţiaăoric reiădeterior riăsauădescomplet riăap ruteă laăc minulădeă
contor,ăcareăîlădeserveşte,ăînăcazulăînăcareăacestaăseăafl ăpeăproprietateaăsa; 
9.15 s ănuărealizezeăleg turiăsauăracord riăîntreăconducteleădeăap ăreceăpotabil ădin reteaua publica şiăconducteleă
altor sistemeădinăinteriorulăconstrucţiiloră(ap ăcald ămenajer ,ăînc lzire, sisteme cu surse proprii de apa);  

9.16 s ăachiteăcontravaloareaăserviciilorăfurnizateădeăoperator; 
9.17. s ă nuă evacuezeă înă reţeauaă public ă deă canalizare,ă deşeuri,ă reziduuri,ă substanţeă poluante sau toxice care 

încalc ăcondiţiileădeădesc rcareăimpuseădeănormeleătehniceăînăvigoare; 
9.18 deţin toriiă deă surseă propriiă deă ap ă potabil ă careă auă şiă calitateaă deă utilizatoriă aiă serviciiloră publiceă deă
alimentareăcuăap ăsuntăobligaţiăs ăcomuniceăoperatoruluiăserviciuluiădataăpuneriiăînăfuncţiuneăaăsurselorăproprii,ă
înăvedereaăfactur riiădebitelorăutilizateădinăacesteaăşiădeversateăînăcanalizareaăpublic .ăÎnăacestăscopăauăobligaţiaă
s ă instalezeă contoare,ă s ă ţin ă laă ziă registrulădeă evidenţ ,ă peăbazaăc ruiaă s ă seăpoat ă calculaă şiă verificaădebitulă
surselor proprii; 

9.19.ăs ăisiăasumeăintreagaăresponsabilitateăpentruăproiectareaăsiăexecutiaăbransamentuluiă/ăracorduluiăsiăs ăachiteă
plata punerii in functiune a brasamentului / racordului existent, precum si a sigilarii contorului, in toate cazurile 

in care utilizatorul nu poate prezenta unul sau toate documentele de proiectare si executie a bransamentelor / 

racordurilor existente, preluate in gestiune de catre operatorul regional ACI, respectiv avizul de principiu, 

proiectul, avizul definitiv, autorizatia de construire sau procesul verbal de receptie a bransamentului / racordului 

si/sau de montare a contorului. 

9.20. sa isi asume intreaga responsabilitate pentru refacerea proiectarii si pentru refacerea bransamentului / 

racordului conform normelor in vigoare si avizului operatorului si va achita plata punerii in functiune a 

brasamentului / racordului si a sigilarii contorului, precum si pierderile de apa sau alte daune suportate de 

operator datorita executiei defectuoase a bransamentelor /racordurilor, in toate cazurile in care utilizatorul nu a 

executat bransamentul/ racordul conform reglementarilor in vigoare.  

 
CAPITOLUL V - Stabilireaăcantit ţiiădeăap ăfurnizat ăşiăaăceleiăevacuateăînăreţeauaădeăcanalizareă 
ART. 10  
(1)Citirea contorului se va face lunar pentru persoaneleăjuridiceăşiăoădat ălaătrei luni pentru persoanele fizice   

(2)ă Înă cazulă schimb riiă dateiă deă citireă aă contoarelor,ă nouaă dat ă vaă fiă comunicat ă utilizatoruluiă împreun ă cuă
facturaăanterioar ăluniiăînăcareăcitireaăseăvaăefectuaălaădataămodificat .ă 
ART. 11  
Stabilireaăcantit ţiiădeăap ăfurnizat ăşiăaăceleiăevacuateăînăreţeauaăpublic ădeăcanalizareăseăvaăfaceăastfel:ă 
1. Cantitateaădeăap ăfurnizat ăseăstabileşte:ă 

 

 peăbazaăînregistr rilorăcontoruluiădeăap ămontatăînăc minulădeăbranşament;ă 
 înă bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă cantit ţiloră deă ap ă înă sistemă pauşal,ă astfelă cumă suntă

stabiliteăconformănormativelorăînăvigoare,ă înăcazulă înăcareăbranşamentulănuăaăfostădotatăcuăcontoră
sauăacestaănuăaăfuncţionat mai mult de 6 luni; conform Normativ 29/N/1993 al MLPAT. 
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2.ăCantitateaădeăap ăpreluat ăînăreţeauaăpublic ădeăcanalizareăseăstabileşte:  
 egala cu cantitatea de apa potabila consumata (100%), cu exceptia caselor cu curti care includ spatii 

verzi, gradini si livezi si a blocurilor de locuinte, unde consumul se considera egal cu 80% din 

cantitatea de apa potabila consumata. 

 caăfiindăegal ăcuăcantitateaădeăap ăconsumat ,ădinăcareăseăscadeăcantitateaădeăap ăr mas ăînglobat ă
înăprodusulăfinităstabilit ăconformăbreviarului de calcul din anexa nr. 3 la contract, pentru PJ 

 peăbazaăcitiriiăcontorului/contoarelorăavândăcaracteristicileăprev zuteăînăanexaănr.ă1; 
 pentru utilizatorii care  seăalimenteaz ădinăsurseăpropriiăşiăevacueazaăapaăuzataăînăreţeauaăpublica de 

canalizare,ăînăcantit ţileăinregistrateădeăcontoareleăamplasateălaăsurseleăproprii sau, in lipsa acestora, 

pe baza bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă cantit ţiloră deă ap ă înă sistemă pauşal, conform 

Normativ 29/N/1993 al MLPAT.   

3. Stabilireaăcantit ţiiădeăap ămeteoric ăpreluat ăînăreţeauaădeăcanalizareăseădetermin ăprinăînmulţireaăcantit ţiiă
specificeădeăap ămeteoric ăcomunicat ădeăA.N.M.ăpentruălunaăanterioar ăemiteriiăfacturii,ăcuăsuprafeţeleătotaleă
aleăincintelorăconstruiteăşiăneconstruite, declarate de fiecare utilizator şiăcuăcoeficienţiiădeăscurgereărecomandaţi 
 de SR 1846-2:2007. Facturarea apei meteorice se va face utilizatorilor care beneficiaza de preluarea apelor 

meteorice prin canalizarea stradala, dotata in acest sens cu guri de scurgere si avand capacitate adecvata.  

4. Operatorul va factura apa meteorica doar utilizatorilor pentru care exista asigurate urmatoarele conditii: (a) 

sistemul de canalizare de pe strada utlizatorului a fost proiectat si realizat ca sistem mixt, fiind prevazuta si 

preluarea apei meteorice; (b) Strada utilizatorului este dotata cu guri de scurgere, care au fost executate conform 

proiectelor si sunt in functiune; (c) Strada utilizatorului este modernizata; 

 
ART. 12  
(1)Înă cazulă defect riiă sau desigilarii contoruluiă deă branşamentă dină vinaă dovedit ă aă utilizatoruluiă cantitateaă
facturat  pe perioada defectarii contorului vaă fiă determinat ă înă bazaă criteriiloră tehniceă privindă stabilireaă
cantit ţilorădeăap ăînăsistemăpauşal,ăastfelăcumăsuntăstabiliteăconformănormativelorăînăvigoare,ălaăcareăseăadaug ,ă
separat,ăcheltuielileăjustificateăaferenteăînlocuiriiăsi punerii in functiune a acestuia.  

(2)In cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedita a utilizatorului, prin neasigurarea integritatii 

sistemului de masurare amplasat in caminul de pe proprietatea sa, prin care se produce si o pierdere de apa, 

Operatorul va factura si aceste pierderi, daca sunt inregistrate si cheltuielile de inlocuire si punere in functiune a 

contorului. 

(3) La schimbarea contoruluiăînăvedereaărepar riiăsauăverific riiămetrologiceăperiodice,ăoperatorulăareăobligaţiaă
deăaăanunţaătitulariiăcontractelorădeăfurnizare/prestareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareădespre 

operaţiuneaărespectiv ,ăcuăcelăpuţină24ădeăoreăînainteădeăoraălaăcareăesteăprogramat ăacţiuneaăşiăvorăcompletaăună
documentăînăcareăsuntătrecuteăcelăpuţin:ăa)datele de identificare ale operatorului;  

b) datele de identificare ale utilizatorului;  

c) datele de identificare ale contorului existent;  

d) datele de identificare ale sigiliului existent;  

e)ădateleădeăidentificareăaleăcontoruluiăceăseămonteaz ;ă 
f)ăseriaăsigiliuluiăcuăserieăunic ădeăidentificare;ă 
g)ădateleădeăidentificareăaăpersoaneiăcareăaărealizatăînlocuirea.ă 
 

(4) In cazul in care caminul este inundat din cauza defectarii instalatiei interioare a utilizatorului, respectiv din 

cauza unei scurgeri a conductei de dupa contorul de bransament, Operatorul va factura utilizatorului operatiunea 

de golire a caminului. 

(5) Daca sistemul de canalizare este realizat exclusiv pentru apa uzata menajera, dar s-au executat in mod 

clandestin racordari la aceasta retea pentru evacuarea apei meteorice, operatorul va lua succesiv urmatoarele 

masuri: 

(a) Va inspecta instalatiile utilizatorilor pentru a verifica daca exista racordari clandestine la reteaua de 

ape uzate menajere pentru apele meteorice; 

(b) Va notifica fiecare utilizator cu privire la racordarea clandestina si va acorda un termen de maxim 30 

de zile de eliminare a racordarii apelor meteorice in reateaua de ape uzate menajere; 
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(c) Va informa ADIA Ilfov si primaria din localitatea utilizatorului, cu privire la utilizatorii la care s-a 

constatat racordarea apelor pluviale la reteaua de ape uzate menajere, pentru aplicarea amenzilor  

contraventionale acestora datorita executarii de racordari clandestine  - respectiv fara acordul scris / 

avizul operatorului – de evacuare a apelor meteorice in reteaua de ape uzate menajere; 

(d) Va notifica fiecare utilizator ca in termen de maxim 10 zile vor fi sistate serviciile de apa si de 

canalizare in cazul in care utilizatorul nu a luat masuri de eliminare a racordarii apelor pluviale la reteaua 

de ape uzate menajere, conform notificarii transmise anterior precizata la aliniatul (b) de mai sus; 

(e) Va sista serviciile de apa si de canalizre pentru utilizatorii care nu elimina racordarea apelor pluviale 

la reteaua de ape uzate menajere. 

 

CAPITOLUL VI - Tarife,ăfacturareăşiămodalit ţiădeăplat ă 
 
ART. 13  
(1) Operatorulă serviciiloră publiceă deă alimentareă cuă ap ă şiă deă canalizareă practic ă preţurileă şiă tarifeleă aprobateă

potrivităprevederilorălegaleăînăvigoare.ă 
(2)ă Modificareaă preţuriloră şiă tarifeloră vaă fiă adus ă laă cunostinţ ă utilizatoruluiă înă scris,ă cuă minimumă 15ă zileă
înainteaăînceperiiăperioadeiădeăfacturareălaănoulăpreţ.ă 
(3)ăÎncepând cu data prelu riiăserviciuluiădeăalimentareăap ăşi/sauăcanalizareădeălaăAutoritateaăPublic ăLocal , 

Operatorulă aplic ă preţurileă şiă tarifeleă aprobateă deă Autoritateaă Public ă Local , de ADIA-Ilfov şi avizate de 

A.N.R.S.C.  

ART. 14  
(1) Facturarea se face lunar,ă înă bazaă preţuriloră şiă tarifeloră aprobateă şiă aă cantit ţiloră efectiveă determinateă sauă
estimate potrivit prevederilor contractuale.  

(2)ăÎnăcazulăfactur riiăunorăcantit ţiăestimate,ăregularizareaăconsumuluiăseărealizeaz ălaătrei luni;  

(3) Factura va cuprinde,ăintreăaltele,ăelementeleădeăidentificareăaleăfiec ruiăpunctădeăconsum,ăperioadaăfacturataă
si cantit ţileăfacturate,ăindexulăcitit sau estimat al contorului deăbransament,ăpreţul/tarifulăaplicat,ăinclusivăbazaă
legal , cantitateaădeăapaăceăarăreveniăîn sistem pausal,  cantitateaădeăapaăuzataăşiăpluviala.  

 

ART. 15  
(1)ăFacturaăpentruăfurnizarea/prestareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăseăemiteăcelămaiătârziuă
pân ă laădataădeă15ăaă luniiăurm toareăceleiă înăcareăprestaţiaăaă fostăefectuat .ăUtilizatoriiăsuntăobligaţiăs ăachiteă
facturileăreprezentândăcontravaloareaăserviciuluiădeăcareăauăbeneficiat,ăînătermenulădeăscadenţ ădeă15ăzileădeălaă
dataăemiteriiăfacturilor;ădataăemiteriiăfacturiiăşiătermenulădeăscadenţ ăseăînscriuăpeăfactur .ă 
(2) Neachitareaăfacturiiăînătermenădeă30ăzileădeălaădataăscadenţeiăatrageădup ăsineăpenalit ţiădeăîntârziere,ădup ă
cumăurmeaz :ă 

a)ăpenalit ţileăsuntăegaleăcuănivelulădobânziiădatorateăpentruăneplataălaătermenăaăobligaţiilorăăbugetare,ă
stabilite conform reglement rilorălegaleăînăvigoare;ă 
b)ăpenalit ţileăseădatoreaz ăîncepândăcuăprimaăziădup ădataăscadenţei;ă 
c)ă valoareaă total ă aă penalit ţiloră nuă poateă dep şiă cuantumulă debituluiă şiă seă constituieă venită ală
operatorului.  

(3)ă Nerespectareaă deă c treă utilizatoriă aă condiţiiloră calitativeă şiă cantitativeă deă desc rcareă aă apeloră uzateă înă
sistemeleăpubliceădeăcanalizare,ăstabiliteăprinăacordurileădeăpreluareăşiăavizeleădeăracordareăeliberateădeăoperatoră 
potrivităreglement rilorălegaleăînăvigoare,ăconduceălaăretragereaăacestoraăşiălaăplataăunorăpenalit ţiăşiădesp gubiriă
pentru daunele provocate.  

ART. 16  
Facturileăşiădocumenteleădeăplat ăseătransmitădeăoperatorălaăadresaăutilizatoruluiămenţionat ălaăArt.ă1. 
ART. 17  
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urm toareleămodalit ţi:ă 

a)ăînănumerar,ălaăcasieriaăoperatorului,ăsauălaăcititorul/încasator;ă 
b)ăcuăordinădeăplat ;ă 
c) online si electronic  

d)ăalteăinstrumenteădeăplat ăpuse la dispozitie de catre Operator 
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ART. 18  
(1) Înăcazulăînăcareăpeădocumentulădeăplat ănuăseămenţioneaz ăobiectulăpl ţii,ăseăconsider ăachitateăfacturileăînă

ordineăcronologic .ă 
(2)ăÎnăfuncţieădeămodalitateaădeăplat ,ăaceastaăseăconsider ăefectuat ,ădup ăcaz,ălaăunaădintreăurm toareleădate:ă 

a)ădataăcertific riiăpl ţiiădeăc treăunitateaăbancar ăaăOperatorului pentruăordineleădeăplat ;ă 
b)ădataăcertificat ădeăoperatorăpentruăfileleăcecăsauăcelelalteăinstrumenteădeăplat ălegale;ă 
c)ădataăînscris ăpeăchitanţaăemis ădeăcasieriaăoperatorului.ă 
 

ART. 19  
Înăcazulăînăcareăseăconstat ăc ăutilizatorul,ălaăcareăanteriorăaăfostăsistat ăfurnizareaăapeiăpotabile, a beneficiat de 

furnizarea/prestareaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăf r ăacordulăoperatorului,ăseăvaăprocedaălaă
facturareaăacestoraăîncepândăcuădataădeălaăcareăexist ădovadaăc ăaăbeneficiatădeăserviciu.ă 
 

CAPITOLUL VII  - R spundereaăcontractual ă 
 
ART. 20  
(1)ăPentruăneexecutareaăînătotalitateăsauăînăparteăaăobligaţiilorăcontractualeăprev zuteăînăprezentulăcontractăp rţileă
r spundăconformăprevederilorălegale.ă 
(2)ăP rţileăcontractanteăpotăincludeăşiădaune-intereseăpentruăneexecutareaătotal ăsauăparţial ăaăcontractului,ăsubă
forma daunelor moratorii sau compensatorii.  
 

ART. 21  
Refuzulă totală sauă parţială ală utilizatoruluiădeă aă pl tiă oă factur ă emis ă deă operatorăvaă fiă comunicat acestuia prin 

adres ăscris ăcareăvaăconţineăşiămotivulărefuzului,ăînătermenădeă10ăzileădeălaădataăprimiriiăfacturii.ăReclamaţiileă
ulterioareăefectu riiăpl ţiiăfacturilorăseăconciliaz ăîntreăp rţiăînătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataăformul riiă
scriseăaăpretenţiilorădeăc treăutilizator.ă 

ART. 22  
Înă cazulă înă care,ă caă urmareă aă unoră recalcul riă aleă consumurilor,ă conciliateă întreă p rţi,ă seă reduceă nivelulă
consumuluiăfacturat,ănuăseăvorăîncasaăpenalit ţi.ă 
 

ART. 23  
Operatorulă esteă obligată s ă pl teasc ă desp gubiriă înă cazulă deterior riiă instalaţiiloră interioareă aparţinândă
utilizatoruluiă sauă îmboln viriiă utilizatoriloră colectiviă sauă individuali,ă înă situaţiaă înă careă auă ap rută presiuniă înă
punctulă deă delimitare,ă maiă mariă decâtă celeă admiseă deă normeleă tehniceă în vigoare sau calitatea apei nu 

corespundeăcondiţiilorădeăpotabilitate.ăPlataădesp gubirilorăseăfaceăînătermenădeămaximumă30ădeăzileădeălaădataă
produceriiăsauăconstat riiădeterior rii,ăpeăbazaăexpertizeiăefectuateădeăunăexpertăautorizatăangajatădeăoperatoră şiă
agreată deă utilizator.ă Înă cazulă înă care,ă înă urmaă expertizei,ă seă constat ă c ă operatorulă nuă esteă înă culp ,ă plataă
expertizeiăvaăfiăsuportat ădeăutilizator.ă 
 
ART. 24  
Pentruănerespectareaădeăc treăoperatorăaăprevederilorăart.ă7ăpct.ă7.4ăşiă7.6ăutilizatorulăbeneficiaz ădeăoăreducereăaă
valoriiăfacturiiăînăconcordanţ ăcuăgradulădeăneasigurareăaăserviciuluiăşiădurataăcâtăacestaănuăaăpututăfiăasigurat.ă
Criteriileădeăstabilireăaăcuantumuluiăreduceriiăvorăfiăaprobateădeăautorit ţile administraţieiăpubliceălocale. 
 
ART. 25 

Înă cazulă nerespect riiă prevederiloră art.ă 7ă pct.ă 7.9,ă 7.10,ă 7.11ă şiă 7.12,ă operatorulă vaă fiă obligată laă plataă deă
desp gubiriăcareăs ăacopereăprejudiciulăcreat.ă 
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ART. 26  
(1)ăÎnăcazulăapariţieiăunorăsituaţiiădeăforţ ămajor ,ăparteaăcareăoăinvoc ăeste exonerat ădeăr spundereăînăcondiţiileă
legii.  

(2)ă Parteaă careă invoc ă forţaă major ă esteă obligat ă s ă notificeă celeilalteă p rţi,ă înă termenă deă 48ă deă ore,ă despreă
producereaăevenimentului,ăapreciindăperioadaăînăcareăurm rileăeiăînceteaz ,ăcuăconfirmareaăautorit ţilor 
competenteă deă laă loculă produceriiă evenimentului,ă şiă s ă iaă toateă m surileă posibileă înă vedereaă limit riiă
consecinţelorălui.ă 
CAPITOLUL VIII - Litigii  
ART. 27  
P rţileă convină caă toateă neînţelegerileă privindă validitateaă prezentuluiă contractă sauă rezultate din interpretarea, 

executareaăoriăîncetareaăacestuiaăs ăfieărezolvateăpeăcaleăamiabil ădeăreprezentanţiiălor.ă 
ART. 28  
Înă cazulă înă careă nuă esteă posibil ă rezolvareaă litigiiloră peă caleă amiabil ,ă p rţileă seă voră adresaă instanţeloră
judec toreştiăromâneăcompetente.  

CAPITOLUL IX - Alte clauze  
ART. 29  
Contractulăpoateăîncetaăînăurm toareleăcondiţii: 

a) Laăsolicitareaă înăscrisăaăutilizatorului,ăcuăunăpreavizădeă30ădeăzile,ăconformăArt.ă5,ăaliniatulă2ădină
prezentul contract; 

b) Înă termenădeă3ă luniădeă laăm suraădeăsuspendareă luat ăconformăArt.ă6.11,ăOperatorulăpoateăreziliaă
contractulăşiădesfiinţaăbranşamentul;  

CAPITOLUL X - Dispoziţiiăfinaleă 
ART. 30 
Înătoateăproblemeleăcareănuăsuntăprev zuteăînăprezentulăcontractăp rţileăseăsupunăRegulamentuluiădeăorganizareă
şiăfuncţionareăaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap ăşiădeăcanalizareăînăjudeţulăIlfovăprevederilorălegislaţieiăspecificeă
înăvigoare,ăaleăCoduluiăcivil,ăCoduluiăcomercialăşiăaleăaltorăacteănormativeăincidente. 
ART. 31  
Prezentul contract se poate modifica, cu acordulăp rţilor,ăprinăacteăadiţionale.ă 
ART. 32 
Anexele nr. 1-2 fac parte integrant ădinăprezentulăcontract. 
ART. 33 
DateleădeăcontactăaleăS.C.ăAP -CANAL ILFOV S.A. sunt: Tel: 0374.205.200,  Fax: 0374.205.204,  Dispecerat: 

0374.205.205, Mobil Comercial 0751.516.416, E-mail: contact@acilfov.ro, site www.acilfov.ro 

ART. 34  
Prezentulăcontractăaăfostăîncheiatăînădou ăexemplare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparte,ăşiăintr ăînăvigoareăastfel: 

- pentruăutilizatoriiăexistenţi,ălaădataăsemn rii de catre Operator a procesului verbal de predare-primire a 

sistemului de alimentare cuăap ăşiădeăcanalizareăal localitatii, 

- pentruă utilizatoriiă noi,ă dup ă semnareaă procesului-verbală deă recepţieă siă punereă înă funcţiuneă aă
branşamentuluiăsi/sauăracorduluiăşiădupa sigilareaăcontoruluiădeăbranşament. 

 
    OPERATOR,          Utilizator,  

S.C.ăAP -CANAL ILFOV S.A.                                                 ........................  
DIRECTOR GENERAL  

C t linăMarianăDR GIL  

 

DIRECTOR COMERCIAL  

Amalia MILITARU 

 

SEF BIROU JURIDIC  

Marius BAICOIANU 

mailto:contact@acilfov.ro
http://www.acilfov.ro/


ANEXA Nr. 1 la Contractul nr ....................................... din data ............................................ 

INFORMATII  UTILIZATOR (bran�ament): 

Nume �i prenume proprietar:___________________________________________________ 
(se trece denumirea utilizatorului care trebuie sa fie aceea�i cu cea din contract); 

Cod numeric personal:_________________________________________________________ 

Seria �i num�rul actului de identitate:____________________________________________ 

Titlul de proprietate:__________________________________________________________ 

Adresa bransament:_________________________________________________________ 

Nr. persoane:_____________  

S1 (suprafa�a aferent� invelitorilor metalice, de sticl�, �igl� �i carton asfaltat, precum �i terase 

asfaltate �i pavaje din asfalt �i din beton, etc.): _________________mp 

S2 (suprafa�a aferent� terenurilor de sport, gr�dinilor, incintelor �i cur�ilor nepavate, terenurilor 

agricole, etc.):________________mp 

A. Punctul/ punctele de delimitare este/ sunt amplasat/ amplasate conform schitei/ schitelor  

____________________________________________________________________________ 
(se trece num�rul schitei) din anexa (în fiecare schita cotata se vor figura vanele, contorul de apa, reductiile �i 

materialul, diametrul exterior �i grosimea peretelui conductei); 

B. Caracteristicile contorului/ contoarelor de bran�ament sunt ________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 (pentru fiecare contor de bransament se trece locul amplasarii, denumirea comercial�, tipul, seria, clasa de precizie, 

diametrul nominal, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data montarii, indexul contorului la montare, etc.);  

C. Caracteristicile contorului/ contoarelor de racord sunt _____________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(pentru fiecare contor de racord se trece locul amplasarii, denumirea comercial�, tipul, seria, clasa de precizie, diametru 

nominal, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data montarii, indexul contorului la montare, etc.);  

D. Schema de principiu a conductelor �i armaturilor instalatiilor interioare în aval (pentru apa) �i în 

amonte (pentru canal) de punctul de delimitare este conform schitei/ schitelor anexate nr _______ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(se trece num�rul schitei/schitelor; schita cotata va cuprinde instalatiile interioare de apa potabila de dupa bransament, 

si numarul punctelor de consum: nr. robineti chiuvete________nr. robineti baie_________nr. robineti wc_________nr 

robineti altele (piscina, udat gradina)__________, precum si instalatiile de canalizare interioare pana la racord).  

 

 

            Operator                                                                                                                     Utilizator 

S.C. Ap�-Canal Ilfov S.A.                                                                                           ..................................... 

 



ANEXA 2 la Contractul de furnizare nr................................../................................................ 
 

CONDI IIăDEăCALITATEăŞIăLEGISLA IAăAPLICABIL  

 

Tarif ap ăpotabil ă..... lei/mcăf r ăTVA 

Tarif canalizare .... lei/mcăf r ăTVA 

 

Presiunea apei: 

Se asigura o presiune minima de 1bar (cca 10 mca) la nivelul bransamentului utilizatorului amplasat in punctul 

de delimitare dintre sistemul public de alimentare cu apa si instalatia interioara a imobilului deservit. 

Pentru cladiri mai inalte de P+1 sau pentru cereri de debite de apa peste disponibilul retelei publice din zona 

bransamentului, este necesara montarea unui rezervor tampon de inmagazinare a apei si a unui sistem de 

ridicare a presiunii, fiind interzisa legatura directa între conductele deăaspiratieăaleăpompelorăşiăbransament. 
 

Calitatea apei:  

Se asigura calitatea apei potabile in conformitate cu prevederile Legii 458/2002. 

 

Legisla iaăşiănormeleătehniceăaplicabileăserviciuluiădeăalimentareăcuăapaăşiădeăcanalizareăpentruăcareăse încheie 

contractul:  
──────────────────────────────────────────────────────────ă 
Nr.   Indicativul actului    Denumirea actului  
crt.   normativ sau tehnic   normativ sau tehnic  
──────────────────────────────────────────────────────────ă 
1.     Legea nr. 241/2006  Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 
─────────────────────────────────────────────────────────ă 
2.     Legea nr. 51/2006   Legea serviciilor comunitare de utilit i publice 
──────────────────────────────────────────────────────────ă 
3.     Legea nr. 107/1996  Legea apelor 
─────────────────────────────────────────────────────────ă 
4.     Legea nr. 458/2002  Legea privind calitatea apei potabile   
──────────────────────────────────────────────────────────ă 
5.ăăăHot râreaăConsiliului Local privind aprobarea Contractului de Delegare si a Regulamentului serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare   
──────────────────────────────────────────────────────────ă 
6.     Hot rârile ADIA Ilfov de aplicare a Contractului de Delegare  
─────────────────────────────────────────────────────────ăăă 
7.     SR 1846-2-2007   Standard de determinare a debitelor de ape meteorice evacuate prin canalizare 
 
8.      Apele uzate evacuate in retelele de canalizare si direct in statiile de epurare ale localitatilor vor respecta 

indicatorii de calitate din Normativul NTPA 002 aprobati prin HG 188/2002 modificata si completata prin HG 

352/2005, urmarindu-se cu prioritate urmatorii indicatori: 

Nr. 

Crt. 

Indicatorul de calitate UM Valori 

maxime 

admise 

Metoda de analiza 

1 temperatura 0C 40  

2 pH unitati pH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97 

3 Materii in suspensie mg/dm3 350 STAS 6953-81 

4 Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 

(CBO5)                       

mg O2/dm3 300 SR EN 1899-2/2002 

5 Consumul chimic de oxygen metoda 

cu dicromat de potasiu [CCOcr^] 

mg O2/dm3 500 SR ISO 6060/96 

6 Substante extractibile cu solventi  

organici 

mg/dm3 30 SR 7587-96 

7 Detergenti sintetici biodegradabili mg/dm3 25 SR ISO 7875:1996              

SR EN 903:2003 
 
          Operator                                                                                                                                    Utilizator 

S.C.ăAp -Canal Ilfov S.A.                                                                                                       ..................................... 


