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HOTĂRÂREA NR. 46/2021 

privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare ale comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA, către serviciul “CONSILIUL 

LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al 

comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința  ordinară din 
data de  28 iulie 2021;  

 
Având în vedere:  
 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei  Gălăuțaș nr. 7/75/2021, în calitate de 

iniţiator, 
-raportul compartimentului de specialitate  înregistrat sub nr  7/76 /2021; 

           - prevederile art. 2 lit g), art.3 alin.(1) şi alin.(4), art.4 alin.(1) și alin (4), art. 8, alin. (1) 
şi alin.(3) lit.d) , art. 9 alin. (4) lit.c), și lit.d), art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.a), art.25 
alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) şi art.28 alin.(2) lit.a), alin.(5), alin.(7)  din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  
           - prevederile art. 12 alin.(1) lit.e), art. 19 alin.(2) şi alin.(3), art.31, art. 35 alin. (1), art. 
37 alin. (1) , alin. (2), și alin. (3), art. 39 și art. 40 din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare; 

-Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 90/2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;  

-Partea a VIII-a Servicii publice din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

-Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

-Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile 
ulterioare 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind 
înființarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.28/2021 privind aprobarea 
Regulamentului și caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces 
verbal afișare nr. 9/11/23.06.2021; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului 
Local Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
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-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/99/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 
nr. 8/ 94 /2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr. 8/96 /2021; 

În temeiul dispozițiunilor art. 129  alin. 1), alin.(2) lit . c) și lit.d), alin.(6) lit.a și b) și 
alin.(7) lit.n), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. (1) Se aprobă încetarea înainte de termen a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune  nr. 226/25.01.2008, 
încheiat în urma Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 41/28.09.2007 pentru 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor de apă și de canalizare, între Consiliul Local al 
comunei Gălăuțaș și SC Gospodărie Orășenească SA Gheorgheni. 

(2) Operatorul actual al serviciului este obligat să asigure continuitatea furnizării 
serviciului de alimentare cu apă pe o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, în conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 51/2006,  a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 2. Se dă în administrare şi exploatare serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi sistemele de utilitate publică aferente-sistemele de alimentare cu apă și de 
canalizare- pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, către serviciul “CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ- 
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, cod fiscal 43680598, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al 
comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, denumit în continuare şi Operator.  

Art.3 (1) Predarea – preluarea bunurilor proprietate publică sau/şi privată ale comunei 
Gălăuțaș se va face pe bază de protocol şi inventar de către o comisie înfiinţată în acest scop 
prin dispoziţia primarului comunei Gălăuțaș.  

(2) Bunurile din domeniul public al comunei Gălăuțaș, aferente sistemului public de 
alimentare cu apă și canalizare al comunei Gălăuțaș, precum și bunurile de retur din 
patrimoniul SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA GHEORGHENI,  vor fi preluate și 
predate în administrarea ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 
De Canalizare al comunei Gălăuțaș”, după îndeplinirea procedurilor legale de obținere a 
avizelor necesare funcționării, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 90 de zile 
prevăzut la alin. (2) al art. 1. 

Art.4 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, va administra, va 
asigura funcţionarea şi va exploata serviciul şi sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare 
al comunei Gălăuțaș și va presta următoarele activităţi:  

a) captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane       
b) tratarea apei brute; 
c) transportul apei potabile şi/sau industriale;                                 
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d) înmagazinarea  apei; 
e) distribuţia apei potabile şi/ sau  industriale 
 f)  colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare  
 g)  epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar; 
h) colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor 

pluviale şi asigurarea funcţionalităţii  acestora; 
i) evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din 

activităţile prevăzute mai  sus; 
j) evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităților; 

  Art.5 Se acordă Operatorului dreptul exclusiv de a presta activităţile de la art.4 pentru 
toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale GĂLĂUȚAȘ în condiţii de calitate şi 
cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Regulamentul propriu al serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare  aprobat prin hotărâri ale consiliului local al comunei 
Gălăuțaș. 
   Art.6 Prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei 
GĂLĂUȚAȘ se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului şi Caietului de Sarcini 
ale serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobate prin hotărâri ale  
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș . 
  Art.7 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare are obligaţia să 
asigure prestarea activităţilor menţionate la art.4 din prezenta hotărâre pentru toţi utilizatorii 
(populaţie, agenţi economici, instituţii publice, etc.) de pe teritoriul comunei GĂLĂUȚAȘ în 
condiţii de calitate şi cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Regulamentul 
propriu al serviciului public de alimentare cu apă şi de  canalizare al comunei. 

Art.8 (1) Funcţionarea serviciului și sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare 
trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în 
conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.  
             (2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de 
secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de 
autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în 
timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator) 

(3) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată 
satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale 
operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei 
industriale.  

(4) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele 
acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele 
tehnice şi reglementările legale în vigoare.  

(5) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (3) este 
permisă numai în măsura în care exista disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al 
localităţii, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.  

(6) În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi 
acoperite integral, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, 
realizate şi exploatate în condiţiile legii; 

(7) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor şi al spaţiilor verzi, 
spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea 
autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa 
industrială.  
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(8) Apa industrială sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice 

de alimentare cu apă industrială sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de 
opratorii economici.  

(9) Se interzice orice legatură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă 
potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială.   

(10) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii 
serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe 
teritoriul Comunei Gălăuţaş.  

(11) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi 
din staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, 
deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare 
privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

(12) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile 
precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică a comunei Gălăuțaș, respectiv prin 
contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în 
vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conducă la:  

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;  
b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;  
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi a 

încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;  
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de 

exploatare a sistemului;  
e) apariţia pericolelor de explozie.  
(13) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor 

provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în 
avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit 
reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se 
garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

(14) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi 
economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordati la reţelele de distribuţie a apei se 
poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de 
vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin 
poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.  
  Art.9 (1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi 
inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa 
căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.  
            (2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au 
executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1).  

Art.10 În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţii, operatorul trebuie să asigure:  

a) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv 
preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;  

b) exploatarea sistemului de alimentare cu apă, respectiv a sistemului de canalizare în 
condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a 
instrucţiunilor tehnice de exploatare;  
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c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a 

zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemului de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 

 d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemului 
de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;  

e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii 
naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de 
mediu şi de gospodărire a apelor;  

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  

g) contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate;  
h) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemului de alimentare cu apă şi de 

canalizare în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea 
costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie 
electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;                             

i) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele de alimentare cu apă, 
utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, 
refolosirea şi reutilizarea acesteia.  

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la 
un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea 
lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. 
Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul 
va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să asigure reluarea 
circulaţiei pe porţiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va 
finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi până la finalizarea 
pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de 
vedere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.     

Art.11 (1) Pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
pentru executarea lucrărilor necesare întreţinerii şi exploatării sistemelor respective, 
operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia.     
             (2) Dacă cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii se 
produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
operatorul are obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul 
terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile 
cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile 
nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.  
            (3) Operatorul are obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având 
contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu în parte. 
  Art.12 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, are dreptul:  

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără 
înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul 
unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, 
accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care 
afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de 
cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate 
mijloacele ce le are la dispoziţie;  
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b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, 

cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la 
racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu 
apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot 
face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale GĂLĂUȚAȘ, cu excepţia 
cazurilor de forţă majoră;  

c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi să aplice penalităţile 
legale;                                                                                                                                

 d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat 
facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de 
plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv 
desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia 
nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate.  

e) măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări 
prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de 
la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. 
Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a 
acesteia din utilizatorului;  

 f) reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va 
face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile justificate 
aferente sistării, respectiv reluării prestării serviciului, se suportă de utilizator.  

g) dacă în termen de 3 luni de la data debranşării nu se solicită reluarea prestării 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea 
prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face ca pentru un nou utilizator, în 
baza unui nou contract de prestare a serviciului.  

h) să solicite ajustarea periodică a preţului/tarifului, în raport cu modificările 
intervenite în costuri;  

i) să solicite modificarea preţului/tarifelor, în condiţiile legii, dacă a intervenit o 
schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor;  

j) să aplice la facturare preţurile/tarifele aprobate de Consiliul local al Comunei 
Gălăuțaș;  

k) să solicite recuperarea debitelor la instanţa  competentă. 
 Art.13 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare are obligaţia:  
a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a 

serviciilor de apă şi de canalizare;  
b) să respecte prevederile regulamentului propriu serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare aprobat prin hotărâri ale consiliului local GĂLĂUȚAȘ: 
c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la 

instalaţiile sale, precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;  
d) să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a 

încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor;  
e) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat;  
f) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice 

locale ale comunei Gălăuțaș;  
g) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;  
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h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele 
legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii;  

i) să furnizeze apă potabilă şi industrială la parametrii de potabilitate impuşi de actele 
normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, indiferent de 
poziţia utilizatorului în schema de funcţionare;                     

j) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi să verifice 
calitatea acestora;  

k) să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apă, 
în conformitate cu prescripţiile metrologice şi să utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie 
unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată;  

l) să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost 
efectuată;  

m) să factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la 
valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunoştinţa utilizatorului 
modificările de preţ/tarif;  

n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia 
măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor operatorul va 
răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea 
acestora.  

o)să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare numai pe baza unui 
contract încheiat cu utilizatorii serviciului;  

p)să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare numai pe baza unui 
contract încheiat cu utilizatorii serviciului şi în conformitate cu prevederile regulamentului 
propriu serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Gălăuțaș; 

 q) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate a serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, în vederea stabilirii de preţuri juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;  

r) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată 
în desfăşurarea activităţilor;  

s) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 
activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute de legislaţia 
în vigoare;  

ş) să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu respectarea principiilor 
universalităţii, accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori.  

t) sã echipeze cu contoare branşamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a 
instalaţiilor, în termenele stabilite de Consiliul Local al comunei Gălăuțaș. 

Art.14 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , nu rãspunde 
pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţã majoră precum:  

a) evenimente naturale incontrolabile ( cutremur, erupţia unui vulcan, furtună, 
inundaţie, incendiu, orice alte catastrofă naturală,etc.)  

b) evenimente sociale (război, atentat terorist, lovitură de stat, greve, instituirea stării 
de necesitate, orice alte evenimente sociale asimilate forţei majore, etc);  

c) evenimente de natură medicală, sănătate publică, siguranţa alimentelor şi sanitar 
veterinare;  

d) orice alte cazuri asimilate forţei majore în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Art.15 Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nu rãspunde pentru 

neîndeplinirea serviciului în următoarele cazuri:  
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a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, 

branşări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea 
opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. 
Anunţul de oprire a furnizării apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în 
funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin 
contract;  

b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la 
canalizare a debitelor, situaţie în care operatorul va face dovada depăşirii capacităţii. 

 Art.16 Utilizatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul:  
a) să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile 

stabilite în contract;  
b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate 

operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;  
c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor  contractuale; 
d) să fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau 

restricţionările în furnizarea/prestarea serviciului;  
e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care 

prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;  
f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, 

despre deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator 
privind asigurarea acestor servicii;  

g) să aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru 
înregistrarea  consumurilor. 

Art.17 Utilizatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este obligat:  
a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul 

serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;  
b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu 

apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de 
folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;  

c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a 
serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte 
scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul 
despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;  

d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/ 
contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;  

e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări 
apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;  

f) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;  
g) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;  
h) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor 

legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce 
pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor  necorespunzătoare, creează un 
pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, 
staţii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;  

i) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apă 
potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului informaţii cu privire la consumurile 
prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;  

j) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a controului; 
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k) să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul 

operatorului;  
l) să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii 

la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;  
m) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă şi să păstreze intactă 

integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;  
n) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la 

emiterea facturii;  
o) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau 

toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;  
p) să comunice operatorului serviciului, dacă sunt deţinătorii de surse proprii de apă, 

data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în 
reţeaua de canalizare.                              
  Art.18 (1) Indicatorii de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare al comunei Gălăuțaș sunt cei aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 28/2021. 
 (2) Operatorul are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 
90 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art.19 Se aprobă modelul  Contractului –cadru de furnizare/prestare a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare al ”Consiliul Local Gălăuțaș- Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă și Canalizare  al comunei Gălăuțaș”,  conform anexei la prezenta 
hotarâre, care face parte integrantă din aceasta.   

Art.20 Fişele de post ale lucrătorilor “CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 
juridică, în subordinea consiliului local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita operator al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, vor fi întocmite/modificate corespunzător de 
către persoanele însărcinate cu responsabilităţi în acest domeniu.  

Art.21 Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la 
utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate.                        
  Art.22 (1) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor 
administraţiei publice locale GĂLĂUȚAȘ.  
            (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în 
conformitate cu prevederile din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările 
ulterioare şi Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  republicată, 
cu modificările și compeltările ulterioare; 

( 3) Înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din bugetul local se face 
numai pe baza hotărârilor consiliului local al comunei Gălăuțaș 

( 4) Strategia sau Planul de investiţii pentru sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare al comunei Gălăuțaș va fi aprobat de către Consiliul Local al comunei Gălăuțaș 
prin hotărâre la propunerea primarului si va include investiţii in infrastructura proprie si 
investiţii in modernizarea, extinderea si dezvoltarea suprastructurii de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi altele;                       
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(5) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare ale comunei se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, 
fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor 
principii:                

a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;  
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi 

utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente;                                                                                                                         

c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea 
mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciului;  

d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi 
interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului, în condiţiile legii;                                            

e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;  
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, 

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;                                   
(6) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţii administrativ-

teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din 
fonduri publice.                                                               

(7) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, promovate de autoritatea administraţiei 
publice locale Gălăuțaș, ce implică fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de 
stat sau fonduri comunitare, se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii 
administrativ-teritoriale Gălăuțaș anexate la bugetul local şi se aprobă odată cu acestea prin 
hotărâri ale Consiliului Local;              

(8) Obiectivele de investiţii menţionate la alin. (7) se realizează cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de 
execuţie, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate 
conform legii;      

(9) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizare aobiectivelor de investișii 
publice ale unității administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură 
din următoarele surse:  

a) fonduri de la bugetul local, 
b)credite bancare, ce pot fi garantate de unitatea administrativ-teritorială, de statul 

român  sau de alte entități specializate  în acordarea de garanții bancare; 
c) fonduri nerambursabile obținute oprin angajamente bilaterale sau multilaterale;  
d) fonduri special constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorității 

administrației publice locale, potrivit legii;       
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor 

programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului de stat; 

f) fonduri puse la dispozișie de utilizatori; 
g) alte surse, constituite conform legii. 
(10) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Consiliului 

Local, aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, se face cu diligenţa unui bun 
proprietar.                                                                         
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Art.23 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 
 
Art.24 Secretarul general al comunei va înainta  prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului-Județul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, tututor persoanelor și autorităților 
interesate. 
 

  Gălăuțaș, la 28 iulie 2021 
  
 
Președinte de ședință,          Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,            Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                      ………………………     
    Marius ȚĂRAN                Monica-Camelia MORAR 
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    ANEXA la HCL nr.46/28.07.2021 

 

CONTRACT-CADRU 
 

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare  
nr. ...... din data ......... 

 
 
    CAP. I 
    Părţile contractante 
 
    ART. 1 
    Societatea Comercială/Regia Autonomă ..........., cu sediul în ...................., str. ................... 
nr. ..., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul ...., înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. 
........., codul fiscal ..........., codul unic de înregistrare ................., contul nr. ..........., deschis la 
............., reprezentată de ...........având funcţia de ............., şi de .........., având funcţia de 
..........., în calitate de operator, pe de o parte, 
 şi 
    ............./(se trece Societatea comercială/Instituţia/ Asociaţia de locatari/proprietari/Dl./Dna. 
)/.......... cu sediul/domiciliat) în localitatea ..............., str. ......., nr. ..., bl. ...., sc. ....., 
judeţul/sectorul ..........., (înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. ........., codul fiscal 
..............., codul unic de înregistrare .............., contul nr. ........, deschis la ............)/(autorizata 
prin Încheierea judecătorească nr. ........ emisă de Judecătoria ................ cod fiscal ............ 
cont ............... deschis la .........) 
    reprezentat/a de (dacă este cazul) .........................................., 
    având calitatea de .... /(se trece calitatea celui care semnează valabil contractul: proprietar 
sau cu împuternicire data de proprietar, caz în care se trec datele care atesta autenticitatea 
împuternicirii),/ ........... 
    (pentru persoane fizice se trece: se identifica cu C.I/B.I. seria ...... nr. ........., eliberat la data 
de ........ de ......., C.N.P. ............................), 
    în calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de prestări 
servicii de alimentare cu apa şi de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
    CAP. II 
    Obiectul contractului 
 
    ART. 2 
    (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/ prestarea serviciilor de alimentare 
cu apa potabilă (şi/sau industriala) şi de canalizare, în condiţiile prevăzute de prezentul 
contract. 
    (2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operator la punctul de delimitare între 
reţeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia şi reţeaua publica situata pe 
domeniul public care este constituită de contorul de bransament pentru sistemul de alimentare 
cu apa, respectiv căminul de racord pentru sistemul de canalizare. 
    (3) Punctul de delimitare între operator şi utilizator este căminul de apometru, pentru 
alimentarea cu apa, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de 
identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract. 
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    (4) Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face 
obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala 
fata de prevederile prezentului contact. 
    ART. 3 
    Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane şi operatori economici conform 
anexei nr. 2. 
    ART. 4 
    În anexa nr. 3 la contract sunt menţionate standardele, normativele, condiţiile de calitate 
privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat, 
precum şi condiţiile de acceptare la deversarea în reţelele publice a apelor uzate, valabile la 
data semnării contractului. 
    ART. 5 
    (1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de 
canalizare se încheie între operator şi utilizator pe durata nedeterminată. 
    (2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai după achitarea la zi 
a tuturor debitelor datorate către operator. 
 
    CAP. III 
    Drepturile şi obligaţiile operatorului 
 
    ART. 6 
    Operatorul are următoarele drepturi: 
    6.1. sa factureze şi sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa şi de 
canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locală; 
    6.2. sa aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligaţiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen; 
    6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii; 
    6.4. sa initieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului 
sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte 
adiţionale; 
    6.5. sa aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinta sa de pe proprietatea 
utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a functionarii, 
integrităţii sau pentru debransare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum şi 
la contor, dacă se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice 
sau integrităţii acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al 
utilizatorului; 
    6.6. sa stabilească condiţiile tehnice de bransare şi/sau de racordare a utilizatorului la 
instalaţiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a 
reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta; 
    6.7. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi 
sa sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori 
degradari intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa şi de 
canalizare; 
    6.8. sa intrerupa furnizarea apei, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către 
utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă facuta de operator şi transmisă prin 
curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii: 
    a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta; 
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    b) utilizatorul nu remediaza defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea 
cu apa a altor utilizatori; 
    c) neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre 
judecătorească definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau 
instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor; 
    d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de 
utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a 
remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de operator, când acestea se afla pe 
proprietatea utilizatorului; 
    e) bransarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la reţele publice sau la instalaţiile 
altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii 
capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a 
parametrilor instalaţiilor de utilizare; 
    f) la cererea utilizatorului; 
    6.9. sa verifice şi sa constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa 
corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de bransament; 
    6.10. sa aplice penalităţile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se 
deverseaza în reţeaua publica de canalizare ape uzate care depăşesc concentratiile maxime 
admise pentru impurificatori; 
    6.11. sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa în 
situaţiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentarii cu apa prevăzute la pct. 6.8 
lit. a) şi/sau b) nu sunt îndeplinite condiţiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea 
serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cota 
reprezentând 30% din ultima factura emisă de operator atât pentru apa, cat şi pentru canalizare 
şi contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată aceasta perioada. 
    6.12. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai 
mult de 24 de ore, în următoarele condiţii: 
    a) când este periclitata viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
    b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare 
cu apa; 
    c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi; 
    6.13. sa stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la 
instalaţiile de distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, 
realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada şi numărul de utilizatori afectaţi sa 
fie cat mai mica. 
    ART. 7 
    Operatorul are următoarele obligaţii: 
    7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare; 
    7.2. sa respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare 
competente şi de autorităţile administraţiei publice locale; 
    7.3. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliţi prin contractul de delegare 
a gestiunii sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare în administrare; 
    7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici şi calitativi 
prevăzuţi de legislaţia în vigoare; 
    7.5. sa asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectati; 
    7.6. sa preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele în vigoare; 
    7.7. sa efectueze analiza calitativă a apei furnizate; 
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    7.8. sa aducă la cunostinta utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte, prin mass-media şi 
prin afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi 
meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate; 
    7.9. sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea 
defectiunilor la reţeaua publica de apa şi de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la 
sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor 
pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la 
constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenţiei. 
Depăşirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin 
modificarea autorizaţiei de construire; 
    7.10. pentru întreruperile din culpa operatorului în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor 
uzate şi meteorice care depăşesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta 
despăgubirile datorate utilizatorului. Pentru întreruperile care depăşesc 24 de ore, operatorul 
este obligat sa asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apa ale utilizatorului care 
solicita o astfel de prestaţie; 
    7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa în curţi, case, subsoluri din cauza 
defectiunilor la sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare; evacuarea apei nu 
exonereaza operatorul de plata unor despăgubiri stabilite în condiţiile legii; 
    7.12. sa exploateze, sa întreţină, sa repare şi sa verifice contoarele instalate la bransamentul 
fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare 
şi se suporta de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator, defecte 
sau suspecte de înregistrări eronate, se demonteaza de operator şi se supun verificării în 
laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în 
interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, 
montare şi demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost 
intemeiata; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată; 
    7.13. sa echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare bransamentele utilizatorului în punctul de 
delimitare a instalaţiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu 
prevederile legale, dar nu mai târziu de luna martie 2009; 
    7.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul 
în care s-a constatat ca este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la 
constatare. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare; 
    7.15. sa aducă la cunostinta utilizatorului modificările de tarif şi alte informaţii referitoare 
la facturare, prin adresa ataşată facturii; 
    7.16. în cazul în care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau inundarea 
caminului de apometru, operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor 
constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defectiunilor la reţeaua interioară, în 
cazul în care inundarea caminului se datorează culpei acestuia; 
    7.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sa aducă părţile din construcţii legal 
executate, care aparţin utilizatorului, la starea lor iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa; 
    7.18. sa acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au 
survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare; 
    7.19. sa furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele 
penalităţi plătite de acesta; 
    7.20. sa anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitarile sau întreruperile 
planificate în modul stabilit prin contract şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile 
necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii; 
    7.21. sa plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă: 
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    a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate; 
    b) după întreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile 
lucrătoare după îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizarii; 
    7.22. sa acorde bonificatii utilizatorului în cazul furnizarii/prestării serviciilor sub 
parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract: 
    a) nu livreaza apa potabilă în condiţiile stabilite în contract; 
    b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la bransament, conform 
prevederilor din contract; 
    7.23. în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare a 
fost întreruptă pentru neplata, reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluarii 
furnizarii/prestării serviciului se suporta de utilizator. 
    7.24. 1. la fiecare citire a contorului de bransament, cu excepţia cazurilor când citirea se 
face de la distanta, sa lase o înştiinţare scrisă din care sa reiasă: 
    a) data şi ora citirii; 
    b) indexul contorului; 
    c) numele şi prenumele cititorului; 
    d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii; 
    2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru, 
operatorul are obligaţia ca pana la data limita de emitere a facturii sa: 
    a) goleasca căminul de apa; 
    b) citească contorul de apa; 
    c) sa remedieze defectiunea care a făcut posibila inundarea caminului; 
    d) sa emita factura pe baza citirii efectuate; 
    3. în cazul în care operaţiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea 
facturii după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce 
va fi obligatoriu menţionat în factura, regularizarea efectuandu-se în factura următoare. 
 
    CAP. IV 
    Drepturile şi obligaţiile utilizatorului 
 
    ART. 8 
    Utilizatorul are următoarele drepturi: 
    8.1. sa utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa şi de 
canalizare în condiţiile prevăzute în contract; 
    8.2. sa conteste facturile când constata diferenţe între consumul facturat şi cel realizat; 
    8.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii în valoare de 
30%/luna din valoarea facturii curente, în următoarele situaţii: 
    a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4; 
    b) neanuntarea intreruperilor, conform prevederilor art. 7 pct. 7.8, sau depăşirea limitelor de 
timp comunicate; 
    8.4. sa primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările 
adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale; 
    8.5. sa racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al operatorului alţi consumatori 
pentru alimentarea acestora cu apa; 
    8.6. sa solicite operatorului remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite la 
instalaţiile de distribuţie sau la bransament; 
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    8.7. sa solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau 
suspecte de înregistrări eronate, în condiţiile art. 7 pct. 7.12. 
    8.8. sa solicite şi sa primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru 
daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate 
sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor 
tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 
    8.9. sa sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienta 
constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi sa facă 
propuneri vizând înlăturarea acesteia, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; 
    8.10. sa renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 
    8.11. sa primească şi sa utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl 
vizează; 
    8.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau 
centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct 
sau indirect. 
    ART. 9 
    Utilizatorul are următoarele obligaţii: 
    9.1. sa respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de 
canalizare prevăzute de legislaţia în vigoare; 
    9.2. sa accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizarii/prestării 
serviciului pentru execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi 
modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 
    9.3. sa respecte în punctul de descărcare în reţeaua de canalizare condiţiile de calitate a 
apelor, potrivit normelor şi normativelor în vigoare; 
    9.4. în cazul în care căminul de bransament şi/sau contorul de apa se afla pe proprietatea 
utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul 
operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum şi pentru operaţiile de 
întreţinere şi de intervenţii; 
    9.5. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se 
va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor; 
    9.6. sa nu folosească în instalatia interioară pompe cu aspiratie din reţeaua publica, direct 
sau prin bransamentul de apa; 
    9.7. sa ia măsuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de 
reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol; 
    9.8. sa aducă la cunostinta operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a 
datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la contract şi a datelor de 
identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care 
operatorul urmează sa trimită facturile; 
    9.9. sa asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descărcare prevăzute de 
operator în avizul de bransare/racordare; 
    9.10. sa asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apa şi de 
canalizare; 
    9.11. sa solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile 
de la înstrăinarea imobilului; 
    9.12. sa nu construiască sau sa amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu 
respecta distanţele de siguranta fata de construcţiile şi instalaţiile operatorului aferente 
activităţii de distribuţie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal sa le desfiinteze; 
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    9.13. sa nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu 
acordul operatorului. 
 
    CAP. V 
    Stabilirea cantităţii de apa furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare 
 
    ART. 10 
    (1) Data citirii contorului este ........... . Data emiterii facturii este .......... . 
    (2) În cazul schimbării datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicată 
utilizatorului împreună cu factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data 
modificată. 
    ART. 11 
    Stabilirea cantităţii de apa furnizată şi a celei evacuate în reţeaua publica de canalizare se 
va face astfel: 
    1. Cantitatea de apa furnizată se stabileşte [se trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)]: 
    a) pe baza înregistrărilor contorului de apa montat în căminul de bransament; 
    b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal, astfel 
cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare. 
    2. Cantitatea de apa preluată în reţeaua publica de canalizare se stabileşte: [se trece una 
dintre metodele de la lit. a)-e)]; 
    a) pentru utilizatorii casnici conform Hotărârii consiliului local nr. ..... din data ..........., în 
procent de ...... din volumul de apa potabilă şi calda înregistrată de contorul de apa şi contorul 
de energie termica, după caz; 
    b) pentru ......../(se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator)/ ..... 
ca fiind egala cu cantitatea de apa consumată; 
    c) ca fiind egala cu cantitatea de apa consumată, din care se scade cantitatea de apa rămasă 
inglobata în produsul finit stabilită conform breviarului de calcul din anexa nr. 4 la contract; 
    d) pe baza citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1; 
    e) pentru ........... /(se trece denumirea operatorului economic care are calitatea de 
utilizator)/ ....... se alimentează din surse proprii şi evacueaza apa uzata în reţeaua publica de 
canalizare în cantităţile stabilite conform (se trece: breviarului de calcul din anexa nr. 4 sau: 
citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1). 
    3. Stabilirea cantităţii de apa meteorica preluată în reţeaua de canalizare se determina prin 
înmulţirea cantităţii specifice de apa meteorica comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară 
emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de 
fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, utilizând [se 
trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)]: 
    a) relaţia de calcul analitic din anexa nr. 3 la contract; 
    b) norma specifica determinata analitic pe categorii de utilizatori, aprobată prin Hotărârea 
consiliului local nr. .... din data de .................... . 
    ART. 12 
    (1) În cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedită a utilizatorului cantitatea 
facturată va fi determinata în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în 
sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, la care se adauga, 
separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia. 
    (2) La schimbarea contorului în vederea repararii sau verificării metrologice periodice, 
operatorul are obligaţia de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare despre operaţiunea respectiva, cu cel puţin 24 de ore înainte 
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de ora la care este programata acţiunea şi vor completa un document în care sunt trecute cel 
puţin: 
    a) 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) datele de identificare ale contorului ce se monteaza; 
    f) seria sigiliului cu serie unica de identificare; 
    g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea. 
 
    CAP. VI 
    Tarife, facturare şi modalităţi de plata 
 
    ART. 13 
    (1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor practica preţurile 
şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul 
contract. 
    (2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunostinta utilizatorului în scris, cu 
minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ. 
    ART. 14 
    (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective 
determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. 
    (2) În cazul facturarii unor cantităţi estimate, regularizarea consumului se realizează la  
....... /(se trece perioada la care se face regularizarea stabilită de comun acord cu 
utilizatorul)/....... 
    (3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantităţile 
facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală, cantitatea de apa ce ar reveni în sistem 
pausal operatorilor economici cuprinşi în anexa nr. 2, cantitatea de apa uzata şi pluviala. 
    ART. 15 
    (1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare se 
emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. 
Utilizatorii sunt obligaţi sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au 
beneficiat, în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii 
facturii şi termenul de scadenta se înscriu pe factura. 
    (2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadentei atrage după sine penalităţi 
de întârziere, după cum urmează: 
    a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
    b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadentei; 
    c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului. 
    (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a 
apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele 
de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la 
retragerea acestora şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate. 
    ART. 16 
    Facturile şi documentele de plata se transmit de operator la adresa .................. 
    ART. 17 
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    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: 
    a) în numerar, la casieria operatorului; 
    b) cu fila CEC; 
    c) cu ordin de plata; 
    d) prin internet; 
    e) alte instrumente de plata convenite de părţi. 
    ART. 18 
    (1) În cazul în care pe documentul de plata nu se menţionează obiectul plăţii, se considera 
achitate facturile în ordine cronologică. 
    (2) În funcţie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre 
următoarele date: 
    a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plata; 
    b) data certificată de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale; 
    c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. 
    ART. 19 
    În cazul în care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei 
potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 
fără acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care 
exista dovada ca a beneficiat de serviciu. 
 
    CAP. VII 
    Răspunderea contractuală 
 
    ART. 20 
    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract părţile răspund conform prevederilor legale. 
    (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială 
a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii. 
    ART. 21 
    Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plati o factura emisă de operator va fi 
comunicat acestuia prin adresa scrisă care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile 
de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliaza între 
părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formularii scrise a pretenţiilor de către 
utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculari conciliate între părţi, se reduce nivelul 
consumului facturat, nu se percep penalităţi. 
    ART. 22 
    În cazul în care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul 
consumului facturat, nu se vor incasa penalităţi. 
    ART. 23 
    Operatorul este obligat sa plătească despăgubiri în cazul deteriorarii instalaţiilor interioare 
aparţinând utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situaţia în 
care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele 
tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condiţiilor de potabilitate. Plata 
despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării 
deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator şi agreat de 
utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca operatorul nu este în culpa, plata 
expertizei va fi suportată de utilizator. 
    ART. 24 
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    Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 7 pct. 7.4 şi 7.6 utilizatorul 
beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanta cu gradul de neasigurare a 
serviciului şi durata cat acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului 
reducerii vor fi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. 
    ART. 25 
    În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.9, 7.10, 7.11 şi 7.12, operatorul va fi obligat 
la plata de despăgubiri care sa acopere prejudiciul creat. 
    ART. 26 
    (1) În cazul apariţiei unor situaţii de forta majoră partea care o invoca este exonerată de 
răspundere în condiţiile legii. 
    (2) Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi, în termenul de 
48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, 
cu confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi sa ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 
    CAP. VIII 
    Litigii 
 
    ART. 27 
    Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 
reprezentanţii lor. 
    ART. 28 
    În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti romane competente. 
 
    CAP. IX 
    Alte clauze 
 
    ART. 29 
    (clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care sa modifice sensul dispoziţiilor din 
regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi canalizare sau ale prezentului contract-cadru) 
    ............................................................................... 
    ART. 30 
    (clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele doua părţi) ....... 
 
    CAP. X 
    Dispoziţii finale 
 
    ART. 31 
    În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor 
acte normative incidente. 
    ART. 32 
    Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
    ART. 33 
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract. 
    ART. 34 
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    Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intra 
în vigoare la data de .......... 
    ART. 35 
    (1) Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia. 
    (2) Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi 
scrise cu font de minimum 11 puncte. 
 
           Operator,                                  Utilizator, 
            ................                   ....................... 
 
     Data semnării 
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 ANEXA 1 

         la contract 
 

DELIMITAREA 
instalaţiilor de alimentare cu apa şi de canalizare 

 
    Denumire utilizator ......../(se trece denumirea utilizatorului care trebuie sa fie aceeaşi cu 
cea din contract)/ ........ 
    Adresa condominiului/spaţiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu 
apa şi de canalizare este (se trec toate adresele de consum care au bransament propriu şi 
aparţin aceluiaşi proprietar sau fac parte din aceeaşi asociaţie de proprietari/locatari) 
................................... 
    A. Alimentarea cu apa se face din (se trece denumirea statiei de pompare, repompare, 
hidrofor etc. din care se face alimentarea fiecărui punct de consum). 
    B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schitei/schitelor 
(se trece numărul schitei) din anexa (în fiecare schita cotata se vor figura vanele, contorul de 
apa, reductiile şi materialul, diametrul exterior şi grosimea peretelui conductei). 
    C. Caracteristicile contorului/contoarele de bransament sunt: (pentru fiecare contor de 
bransament se trece denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent 
pentru verificarea metrologica, data montarii etc.). 
    D. Caracteristicile contorului/contoarele de racord sunt: (pentru fiecare contor de racord se 
trece denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificarea 
metrologica, data montarii etc.). 
    E. Schema de principiu a conductelor şi armaturilor în amonte şi în aval de punctul de 
delimitare este conform schitei/schitelor (se trece numărul schitei/schitelor) din anexa (schita 
cotata va cuprinde racordul pana la prima vana de separare a reţelei de distribuţie şi partea de 
reţea interioară pana la intrarea pe proprietatea utilizatorului). 
 
               Operator,                                     Utilizator, 
            ...............             ................. 
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ANEXA 2 

      la contract 
 

               SITUAŢIA PERSOANELOR ŞI A OPERATORILOR ECONOMICI 
  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.   Adresa punctului   Numărul persoanelor  Numărul persoanelor   Număr de 
crt.    de consum        alimentate cu apa    care isi prepara      niveluri 
                         calda produsă        apa calda local 
                          centralizat 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
... 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
n 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.     Denumirea      Activitatea         Număr de unităţi           Total 
crt.   operatorului    desfasurata                                    mc/luna 
      economic/adresa                robinete  elevi  locuri  copii 
        punctului 
        de consum 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
... 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
n 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
           Operator,                    Utilizator, 
        ................                          ............................ 
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   ANEXA 3 
la contract 

 

CONDIŢII DE CALITATE ŞI LEGISLAŢIA APLICABILĂ 
 
    Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de ..... (se trece valoarea 
presiunii ce trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de ...... (se trece consumul de 
apa instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare). 
    Debitul de apa minim asigurat este de ....... l/s şi de ....... mc/zi. 
    Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa este de .... %/luna. 
    Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de .... %/luna. 
    Cantitatea de apa meteorica preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia ................. 
    Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 
pentru care se încheie contractul este: 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.   Indicativul actului                  Denumirea actului 
crt.  normativ sau tehnic*1)              normativ sau tehnic 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
... 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
n 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     *1) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenta, hotărâri ale Guvernului, ordine, normative, 
norme, standarde etc. 
 
    Apele uzate acceptate la deversarea în reţelele publice a apelor uzate trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiţii minime: 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.                                                  Valoarea      Mod de 
crt.  Indicatorul                            U.M.     maxima     determinare 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.  temperatura                             °C        40 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 2.  pH                                             6,5÷8,5    SR ISO 10523:97 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 3.  Materii în suspensie                  mg/dmc     350      STAS 6953:81 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 4.  Substanţe extractibile cu solventi 
     organici                              mg/dmc      30      SR 7587:96 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 5.  Fenoli antrenabili cu vapori de apa 
     [C(6)H(5)OH]                          mg/dmc      30      STAS7167:92 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 6.  Detergenti sintetici biodegradabili   mg/dmc      25      SR ISO 
                                                               7875/1,2:96 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ... alţi indicatori consideraţi esentiali 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
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