
CONTRACT

de furnizare a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare

nr. din data

Partile contractante

.Societatea Comerciala

nr. ap. localitatea Registrul comer1ului CL

contul nr. de .." ' ' "...

..bl. sc

, cu sediulln str. ,

jud , Inmatriculata la

I nr. 1 1 , cod unic de Inregistrare

, deschis la. reprezentata

,', avand func1ia de , , ~i de

, avand

OPERATOR, pe de 0 parte,

funcpa de Tn calitate de

~I

..G.!.cI.

~~_gl~!{g_Qmj.GjJj~.~ Tn localitatea , str. ' ' , nr. , bl.

, sc. , judetul/sectorul :_::...::_,::::.,J?.e;-_tr.~.9-.e;..T!1m.~1.r:i.9.~!~t~._J~.._13~gi_?tr.l,I.I...G.9_m~.~t!-:!J.l,I.i.

:.,::.,:...::.,::J: reprezentat/a de (daca este cazul) , avand calitatea

de '..

!.IJ:l.R.lJ.\~r.l).i.9-i.r!l), (pentru persoane fizice se trece se identifica cu C.I/B.I., seria , nr.

, eliberat la data de , de , C.N.P. ), Tn

calitate de UTILIZA TOR, pe de alta parte, au convenit sa Tncheie prezentul contract

de furnizare a serviciul~~=1l~:ntare cu apa ~i de canalizare, cu respectarea

urmatoarelor clauze: ~~~~~
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CAPITOLUL

Obiectul Contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract II reprezinta furnizarea serviciului de alimentare cu

~i de canalizare, Tn conditiile prevazute de prezentul contract.

a) Contractu I stabile~te rela1iile dintre utilizator ~i operator la punctul de delimitare

re1eaua interioara a utilizatorului ~i re1eaua publica care este constituita de caminul de
, pentru sistemul de alimentare cu apa, respectiv caminul de racord pentru sistemul

b) Punctul de delimitare Tntre operator ~i utilizator este caminul de bransament,

alimentarea cu apa ~i caminul de racord pentru preluarea la canalizare. Elementele de

ale punctului de delimitare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la contract.

Art.2. Prezentul contract s-a Tncheiat pentru un numar de persoane ~i/sau agen1i

conform anexei nr. 2.

Art.3. Tn anexa nr. 3 la contract sunt mentionate standardele, normativele, conditiile de

privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu ~i debitul asigurat,

~i conditiile de acceptare la deversarea Tn retelele publice a apelor uzate, valabile la

.contractului.

Art.4. Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa ~i de

se Tncheie Tntre operator ~i utilizator pe durata nedeterminata.

Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dupa achitarea

debitelor datorate caire operator.

CAPITOLUL II

Drepturile ~i obligatiile operatorului

Art.5. Operatorul are urmatoarele drepturi:

5.1
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sa factureze ~i sa Tncaseze contravaloarea serviciului de

cu apa ~i de canalizare furnizat conform tarifelor aprobate prin Hotararea Consiliului



al orasului Otopeni nr din data de

5.2. sa aplice majorari de intirziere pina la nivelul sumei datorate pentru neplata la

a obligatiilor bugetare, Tn cazul neachitarii facturilor la termen;

5.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestare a serviciului;

5.4. sa initieze modificarea ~i completarea contractului de furnizare a serviciului sau

acestuia ori de Gate ori apar elemente noi In baza normelor legale, prin acte

5.5. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a apei aflate In folosinta sa de pe

utilizatorului, pentru verificarea respectarii prevederilor contractuale, a functionarii,

.sau pentru debran~are, In caz de neplata sau pericol de avarie, a acestora, precum ~i

, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, In vederea citirii, verificarii metrologice sau

acestuia. Accesul se va efectua In prezenta utilizatorului sau a delegatului Imputernicit

5.6. sa stabileasca conditiile tehnice de bran~are ~i/sau de racordare a utilizatorului

aflate Tn administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice Tn vigoare ~i a

elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

~

5.8. sa intrerupa furnizarea apei, numai dupa 5 zile lucratoare de la primirea de

a unei notificari constand in comunicarea scrisa facuta de operator ~i transmisa

prin scrisoare recomandata adresata utilizatorului, in urmatoarele situatii:

b) utilizatorul nu remediaza defec1iunile interioare ~i prin aceasta prejudiciaza

cu apa a altar utilizatori;

c) neachitarea obligatiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o
, definitiva, provocate prin distrugerea sau deteriorarea unor constructii

--urbane a localitatii;aferente
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d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instala1iile de

utilizare, de a manta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare, sau de a

remedia defec1iunile la instala1iile administrate de operator, cand acestea se afla pe proprietatea

utilizatorului;

e) bran~area sau racordarea, tara acordul operatorului, la re1elele publice sau la

instala1iile altui utilizator ori schimbarea, tara acordul operatorului, In cadrul unor lucrari de

repara1ii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice

, instala1iilor de utilizare;

f) la cererea utilizatorului;

5.9. sa verifice ~i sa constate starea instala1iilor interioare ale utilizatorului, care

sa corespunda prescrip1iilor tehnice avute In vedere la Incheierea contractului de

si/sau racordare;

5.10. sa aplice penalita1ile prevazute de actele normative In vigoare In cazulln care

deverseaza, In re1eaua publica de canalizare, ape uzate care depa~esc concentra1iile

.admise pentru impurificatori;

5.11. sa suspende contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa Tn

Tn care timp de 3 luni de la data Tntreruperii alimentarii cu apa prevazute la art.5 pct. 5.8

a) ~i/sau b) nu sunt Tndeplinite condi1iile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea

dupa acest termen, operatorul va factura, pentru toata durata de Tntrerupere, 0 cota

30% din ultima factura emisa de operator atat pentru apa cat ~i pentru canalizare

~i contravaloarea preluarii apelor pluviale la canalizare pentru toata aceasta perioada.

5.12. sa limiteze sau sa Tntrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu

de 24 de ore, Tn urmatoarele conditii:

a) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor In sistemul de

apa;

c) pentru executa rea unor manevre ~i lucrari care nu se pot etectua tara

5.13. sa stabileasca lu/~!wi.;~~evizii, reparatii ~i de Intretinere planificate la retelele
instalatiile de I'. ., de alimentare cu apa canalizare;
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realizarea lucrarilor se va programa astfelTncat perioada ~i numarul de utilizatori afectati sa fie

cat mai mica.

Art.G. Operatorul are urmatoarele obliga1ii:

sa respecte clauzele contractului de furnizare incheiat cu utilizatorii, precum si

Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

din orasul Otopeni;

sa respecte prevederile reglementarilor emise de autorita1ile de reglementare6.2.

competente si ale Consiliului Local al orasului Otopeni;

sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliti prin contractul de6.3.

concesiune;

sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici ~i6.4.

calitativi prevazu1i de legisla1ia In vigoare;

6.5. sa asigure functionarea retelei de canalizare si sa ia toate masurile necesare

astfel incat, pe toata durata concesiunii, sa furnizeze serviciul de canalizare la un nivel Gel putin

egal cu Gel existent la data intrarii in vigoare a concesiunii;

6.6. sa preia apele uzate la parametrii prevazu1i de normativele In vigoare;

6.7. sa efectueze analiza calitativa a apei furnizate;

6.8. sa aduca la cuno~tin1a utilizatorului, cu Gel pu1in 24 de ore Tnainte, prin mass

media ~i prin afi~are la utilizator, Grice Intrerupere In furnizarea apei ~i/sau In preluarea apelor

uzate ~i meteorice, In cazul unor lucrari de modernizare, repara1ii ~i Intre1inere planificate;

sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor aparute la instalatiile sale.

Constatarea defectiunilor la reteaua publica de apa ~i de canalizare se efectueaza in maximum

4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea

lucrarilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face in termen de maximum 48 de ore

de la constatare. Odata cu demararea lucrarilor se va comunica utilizatorului durata interventiei.

Depa~irea limitelor de timp prevazute se poate face, in cazuri justificate, numai prin modificarea

autorizatiei de construire;

, in furnizarea apei ~i/sau in
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apelor uzate ~i meteorice care depa~esc limitele prevazute Tn contract, operatorul va

despagubirile datorate utilizatorului. Pentru Tntreruperile care depa~esc 24 de ore,

este obligat sa asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apa ale utilizatorului

0 astfel de prestatie;

sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa in cUr1i, case si subsoluri din6.11.

la sistemele publice de alimentare cu apa ~i de canalizare; evacuarea apei

operatorul de plata unor despagubiri stabilite Tn conditiile legii;

6.12. sa exploateze, sa Tntre1ina, sa repare ~i sa verifice contoarele instalate la

.fiecarui utilizator. Verificarea periodica se face conform dispozi1iilor de metrologie

~i se suporta de catre operator. Contoarele instalate la bran~amentul fiecarui

defecte sau suspecte de Inregistrari eronate, se demonteaza de operator ~i se supun

la un laborator metrologic autorizat. in cazul In care verificarea se face la cererea

, In interiorul termenului de valabilitate a verificarii metrologice, atunci cheltuielile de

montare ~i demontare vcr fi suportate astfel: a) de catre operator, daca sesizarea a

b) de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi nelntemeiata;

6.13. sa echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare bran~amentele utilizatorului Tn

a instalatiilor, Tn termenele stabilite prin contractul de concesiune;

6.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bran~amentul utilizatorului, Tn

care s-a constatat ca este defect, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la

Constatarea defec1iunii se face in termen de Gel mult 72 ore de la sesizare;

6.15. sa aduca la cuno~tin1a utilizatorului modificarile de tarif ~i alte informa1ii

la facturare, prin adresa ata~ata facturii;

6.16. in cazulin care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau

caminului de bransament, operatorul va lua masurile necesare pentru remedierea

-constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defectiunilor la reteaua

Tn cazul Tn care inundarea caminului se datoreaza culpei acestuia;

6.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului ~i sa aduca par1ile din constructii legal

care apartin utilizatorului, la starea lor ini1iala, daca au fost deteriorate din vina sa;

6.18. sa acorde despagubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare, ce
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din vina sa, conform prevederilor legale In vigoare;

6.19. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului ~i eventualele

platite de acesta;

6.20. sa anunte utilizatorul Tn cazul Tn care este afectat de limitarile sau Tntreruperile

Tn modul stabilit prin contract ~i sa comunice durata planificata pentru Tntreruperile

executarii unor lucrari de Tntretinere ~i reparatii;

6.21. sa plateasca to ate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, In special daca:

a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la Intreruperile

programate;

b) dupa Intreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia In

in situatia in care au fost indeplinite conditiile de reluare a furnizarii;

6.22. sa acorde bonifica1ii utilizatorului Tn cazul furnizarii serviciilor sub parametrii de

cantitate prevazuti in contract:

a) nu livreaza apa potabila in condi1iile stabilite in contract;

b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabila furnizata la bran~ament,

conform prevederilor din contract;

6.23. Tn cazul Tn care furnizarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare

intrerupta pentru neplata, reluarea acestora se va face in termen de maximum 5 zile

de la efectuarea pla1ii; cheltuielile justificate aferente sistarii, respectiv reluarii

..se suporta de utilizator;

6.24. 1) la fiecare citire a contorului de bran~ament sa lase 0 in~tiin1are scrisa din

a) data ~i ora citirii;

b) indexul contorului;

c) numele ~i prenumele cititorului;

2) Tn cazul Tn care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de
c :'

, , operatorul are obligat~ca:paRa:la data limita de emitere a urmatoarei citiri sa:
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a) goleasca caminul de apa;

b) citeasca contorul de apa;

c) sa remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea caminului, daca

aceasta se afla pe instalatiile sale;

d) sa emita factura pe baza citirii efectuate;

3) In cazulln care operatiile prevazute la pct. 2) conduc, din motive justificate, la

emiterea facturii dupa data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui indexestimat, 

fapt ce va fi obligatoriu men1ionat In factura, regularizarea efectuandu-se In factura

urmatoare.

CAPITOLUL III

Drepturile ~i obliga1iile utilizatorului

Art. 7. Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

7.1 sa utilizeze liber ~i nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa ~i

Tn conditiile prevazute Tn contract;

7.2. 

sa conteste facturile cand constata diferente Tntre consumul facturat ~i Gel

7.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii Tn

de 30%/luna din valoarea facturii curente, in urmatoarele situatii:

a) nefurnizarea apei conform prevederilor 0, pct.6.22;

b) neanuntarea Intreruperilor, conform

depa~irea limitelor de timp comunicate;

prevederilor 0, pct.6.21 sau

7.4 sa primeasca raspuns, Tn termen de maxim 30 zile calendaristice, la sesizarile

operatorului cu privire la neTndeplinirea unor obliga1ii contractuale;

pentru alimentarea acestQra cu apa si/sau canalizare;

7.6 sa defec1iunilor ~i deranjarneqtejor survenite
J' '\ ."O,'::'~"'\I.
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de distributie sau la bran~ament;

7.7 sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe bran~amentul propriu,

sau suspecte de Tnregistrari eronate, Tn condi1iile 0, pct.6.12;

7.8 sa solicite ~i sa primeasca, In condi1iile legii, despagubiri sau compensa1ii

daunele provocate lor de catre operator prin nerespectarea obliga1iilor contractuale

sau prin furnizarea unor servicii inferioare, calitativ ~i cantitativ, parametrilor tehnici

.contract sau prin normele tehnice In vigoare;

7.9 sa sesizeze Primariei orasului Otopeni orice deficien1a constatata Tn furnizarea

de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i sa faca propuneri vizand Tnlaturarea

, Tmbunata1irea activita1ii ~i cre~terea calita1ii serviciilor;

7.10 sa renunte, Tn conditiile legii, la serviciile contractate;

7.11 sa primeasca ~i sa utilizeze informatii privind serviciile de utilitati publice care

7.12 sa se adreseze, individual sau colectiv, Primariei orasului Otopeni, ori

judecatore~ti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

Art. 8. Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

8.1. sa respecte clauzele contractului de furnizare servicii incheiat cu operatorul

de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de

din orasul Otopeni; sa respecte normele de exploatare ~i functionare a sistemelor de

apa ~i de canalizare prevazute de legislatia Tn vigoare;

8.2. sa accepte limitarea cantitativa sau intreruperea temporara a furnizarii

pentru executia unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere ~i

a infrastructurii tehnico-edilitare;

8.3. sa respecte In punctul de descarcare In reteaua de canalizare, conditiile de

, 

potrivit normelor ~i normativelor In vigoare;

8.4. In cazulln care caminul de bran~ament ~i/sau contorul de apa se afla pe

utilizatorului, acesta

operatorului la cantor J

integritatea sistemelor de masurare, va asigura

citirilor, verificarilor, precum rpentru opera1iile
"
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de intretinere ~i de interventii

sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instala1iei8.5

interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de dupa cantor, spre imobil;

8.6 sa nu foloseasca Tn instala1ia interioara pompe cu aspira1ie din re1eaua

publica, direct sau prin bran~amentul de apa;

sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de8.7

clapete de re1inere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

sa aduca la cuno~tin1a operatorului, In termen de 15 zile lucratoare, orice

modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse in anexa 2 la contract ~i a datelor de

identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum ~i a adresei la care

operatorul urmeaza sa trimita facturile;

sa asigure pentru apele uzate ~i meteorice conditiile de descarcare prevazute

de operator Tn avizul de bran~are/racordare;

sa asigure integritatea, Tntre1inerea ~i repararea instala1iilor interioare de apa

~i de canalizare;

sa solicite rezilierea contractului ~i incetarea furnizarii serviciului in termen de

15 zile de la instrainarea imobilului.

8.12 sa nu construiasca sau sa amplaseze objective Tn zona de protectie sau care

nu respecta distan1ele de siguran1a fa1a de construc1iile ~i instala1iile operatorului aferente

activitatii de distributie, jar pe cele construite sau amplasate ilegal sa Ie desfiinteze;

8.13 sa nu modifice instala1iile de utilizare interioare aferente unui condominiu

decat cu acordul operatorului.

8.14 sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului si nici 0 alta lucrare

de bransare si/sau racordare.
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CAPITOLUL IV

Stabilirea cantitatii de apa furnizata ~i a celei evacuate in reteaua de canalizare

Art. 9. 1) Graficul citirii contorului va fi comunicat in scris utilizatorului odata cu ultima

factura din anul precedent pentru anul urmator.

2) Tn cazul schimbarii datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicata

utilizatorului Impreuna cu factura anterioara lunii In care citirea se va efectua la data modificata.

Art.10. Stabilirea cantita1ii de apa furnizata ~i a celei evacuate In re1eaua publica de

canalizare se va face astfel:

1) Cantitatea de apa furnizata se stabile~te astfel:

a) Tn baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitaVlor de apa Tn sistempau~al, 

astfel cum sunt stabilite in Anexa 1 la Regulamentul de organizare si

functionare al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din orasul

Otopeni.

b) pe baza Inregistrarilar cantarului de apa mantat In caminul de

bran~ament.

2) Cantitatea de apa preluata In reteaua publica de canalizare se stabile~te

a) pentru utilizatorii casnici, conform Hotararii Consiliului Local al orasului

Otopeni nr. din data... , Tn procent de din volumul de apa

potabila rece ~i/sau Gaida stabilit astfel:

-conform Anexei 1 la Regulamentul de organizare si functionare a

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din orasul Otopeni;

-conform inregistrarilor contorului montat pe bransament;

b) pentru utilizatori agenti economici:

-ca fiind egala cu cantitatea de apa potabila consumata.

';..1"0\/'""
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-ca fiind egala cu cantitatea de apa potabila consumata din care se

scade cantitatea de apa ramasa Inglobata In produs, fiind stabilita

conform breviarului de calcul prezentat de agentii economici si care

constituie anexa nr. 4 la contract. .:.:(:~~:t,:~.



c) pentru utilizatori agenti economici care se alimenteaza cu apa din surse

proprii ~i evacueaza apa uzata Tn reteaua publica de canalizare, astfel:

4 la contractul deIn cantita1ile stabilite conform anexei nr.

furnizare;

citirii contorului/contoarelor montate pe sursa de apa;

3) (1) Cantitatea de apa meteorica preluata de re1eaua publica de canalizare se

determina prin inmul1irea suprafe1elor totale ale incintelor (construite si neconstruite), deVnute si

declarate de fiecare utilizator pe proprie raspundere, cu urmatorii coeficien1i:

-populaVe -0,0 mc/mp/an;

-domeniul public si instituVi publice -0,3 mc/mp/an;

-agen1i economici -0,5 mc/mp/an;

(2) Coeficientii mentionati la punctul (1) au fast aprobati prin Hotararea

Consiliului Local al orasului Otopeni nr... din data de privind

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa

si de canalizare din orasul Otopeni.

Art. 

11.1 Tn cazul defectarii contorului de bran~ament din vina dovedita a utilizatorului

cantitatea facturata va fi determinata In baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantita1ilor de

apa In sistem pau~al, astfel cum sunt stabilite prin Anexa 1 la Regulamentul de organizare si

functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din orasul Otopeni, sau in

baza mediei ultimelor trei consumuri facturate, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate

aferente inlocuirii acestuia.

11.2 La schimbarea contorului Tn vederea repararii sau verificarii metrologice

periodice, operatorul are obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare a serviciului de

alimentare cu apa ~i de canalizare despre operatiunea respectiva, cu Gel putin 24 de ore Inainte

de ora la care este programata ac1iunea ~i vor completa un document In care sunt trecute cel

putin

a) date Ie de identificare ale operatorului:

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare ale contorului existent;

d) datel~;~e,jdentificare ale sigiliului existent;

')J
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e) datele de identificare ale contorului care se monteaza;

f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea.

CAPITOLUL V

Preturi si tarife, facturare ~i modalitati de plata

Art. 12 (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu apa ~i de canalizare va practica

si tarifele aprobate potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local al orasului Otopeni

, din data , consemnate In Anexa nr. 3 la prezentul contract.

(2) Modificarea si ajustarea preturilor si tarifelor practicate de operator se face cu avizul

si aprobarea Consilului Local al orasului Otopeni.

(3) Modificarea pre1urilor ~i tarifelor va fi adusa la cuno~tin1a utilizatorului Tn scris, in

15 zile de la data primirii aprobarii potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 13.1 Facturarea se face lunar, pentru toti utilizatorii, Tn baza pre1urilor ~i tarifelor

a cantita1ilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

13.2 Tn cazul facturarii unor cantitati estimate, regularizarea consumului se realizeaza

efectuata ;

13.3 Factura va cuprinde, elementele de identificare ale fiecarui punct de consum,

facturate, pre1ul/tariful aplicat inclusiv baza legala, cantitatea de apa stabilita prin

contorului montat pe bransament sau in sistem pausal, cantitatea de apa uzata ~i

Art. 14.1 Factura pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, se

cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care presta1ia a fast efectuata.
,. .sunt obliga1i sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au

.in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii ~i

de scaden1a se inscriu pe factura.

14.2 Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scaden1ei atrage dupa

de Tntarziere, dupa cum urmeaza: "-
~;;": ~ Co
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CAPITOLUL VI

Raspunderea contractuala

Art.19. Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obliga1iilor contractuale prevazute in

prezentul contract par1ile raspund conform prevederilor legale.

Partile contractante pot include ~i daune-interese pentru neexecutarea19.1

totala sau par1iala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art.20. Refuzul total sau par1ial al utilizatorului de a plati 0 factura emisa de operator va fi

comunicat acestuia prin adresa scrisa care va con1ine ~i motivul refuzului, in termen de 10 zile

de la data primirii facturii. Reclama1iile ulterioare efectuarii pla1ii facturilor se conciliaza intre par1i

in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii scrise a preten1iilor de catre utilizator. in

cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre par1i, se reduce nivelul consumului

facturat, nu se percep penalita1i.

Art.21. Tn cazulln care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul

consumului facturat, nu se vcr Incas a penalita1i.

Art.22. Operatorul este obligat sa plateasca despagubiri Tn cazul deteriorarii instalatiilor

apartinand utilizatorului sau Tmbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali, Tn situatia

care au aparut presiuni Tn punctul de delimitare, mai mari decat cele admise de normele

Tn vigoare, sau calitatea apei nu corespunde conditiilor de potabilitate. Plata

.., se face Tn termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatarii

pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator ~i agreat de

.In cazul Tn care Tn urma expertizei se constata ca operatorul nu este Tn culpa, plata

.va fi suportata de utilizator.

Art.23. Pentru nerespectarea de catre operator a prevederilor a pct. 6.21 ~i 6.22

-beneficiaza de 0 reducere a valorii facturii In concordanta cu gradul de neasigurare a

~i durata cat acesta nu a putut fi asigurat.

Art. 24. in cazul nerespectarii prevederilor 0 pct. 6.8, 6.9, 6.1 0 ~i 6.11, operatorul va fi

la plata de despagubiri care sa acopere prejudiciul Great.

Art.25. In cazul aparitiei unor situa1ii de for1a majora partea care 0 invoca este exonerata

de raspundere In condi1iile I~ii. F ~~~,:'Maj()ra Inseamna orice act, eveniment sau situa1ie
~ .~_..,-::..~~/ "'<"C" "'..0,'"t I 5 z '- a~~(i'-::,~~:'-"1" \'~D,. --;IJ <J ...,(11\ ')"
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exterioara, insurmontabila ~i imprevizibila, respectiv care nu poate fi controlata de catre Partea

afectata ~i care nu poate, sau nu ar putea fi prevazuta, evitata sau Inlaturata prin diligen1a

rezonabila a respectivei Par1i ~i ale carei consecin1e constau In incapacitatea unei Par1i de a I~i

Indeplini unele dintre sau to ate obliga1iile, In conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Partea care invoca for1a majora este obligata sa notifice celeilalte par1i, in25.1

de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei

.cu confirmarea autorita1ilor competente de la locul producerii evenimentului ~i sa ia

masurile posibile in vederea limitarii consecin1elor lui.

CAPITOLUL VII

Litigii

Art.26. Par1ile convin ca toate neTntelegerile privind validitatea prezentului contract sau

din interpretarea, executarea ori Tncetarea acestuia sa fie rezolvate pe Gale amiabila de

lor.

Art.27. Tn cazulTn care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe Gale amiabila, par1ile se vcr

-instantelor judecatore~ti romane competente.

CAPITOLUL VIII

Alte clauze

Art.28.
__.1- , , -, '-.?{{m§./).tfJ.r:~..~u..~.Q.~..§i..g§...Q.g./)'fJ.!i?;fJ.r:~..~fJ..l!..Rr:~?;§./).t.lf!.LJ:~..G.Q./).tr:g.~t-;:

Art.29.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Art.3D. In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract partile se supun

legislatiei specifice in vigoare, ale Codului civil, Codului comercial ~i a altar acte

normative incidente.
". '00 ;:.;-:::: ,;

Art. 31. Prezentul

~
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Art. 32. Anexele 1 -4 fac parte integranta din prezentul contract.

parte, 

~i intra In vigoare la data de

Utilizator,

Operator,

Data semnarii

~
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