
Anexa nr. 1.2.1.  la  Contractul nr. ............... din ........................... 

DELIMITAREA  INSTALAŢIILOR 

DE 

ALIMENTARE  CU  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE 

 

Denumire utilizator …........................................................................................................... 

 
A. Adresa condominiului / spaţiului la care se furnizează / prestează serviciul de                                 

     alimentare cu apă şi de canalizare este: 

 

Nr. 

crt. 

Adresă 

branşament 

Alimentare cu apă Canalizare 

Observaţii 
Reţea  
publică 

Sursă 
proprie 

Reţea  
publică 

Bazin 
vidanjabil 

       

       

 

 

B. Punctul / punctele de delimitare este / sunt amplasat / amplasate conform schiţei /  

    schiţelor ( se trece numãrul schiţei ) din anexă: ........................................................... 

 

 

C. Caracteristicile contorului / contoarelor de branşament de consum sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Tip 
contor 

Serie 
contor 

Index 
Clasa    

de 
precizie 

Data 
montării 

Termen 
verificare 

metrologică 

       

       

 

D. Schema de principiu a conductelor si armãturilor în amonte si în aval de punctul  

    de delimitare este conform schiţei / schiţelor ( se trece numãrul schiţei / schiţelor )  

    din anexă: ......................................................................................................................... 

 

Data: ............................................... 
 

 

                   OPERATOR                                                                              UTILIZATOR 



     S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD 
 
 

Anexa nr. 1.2.2.  la Contractul nr. ............... din ........................... 

 

SITUAŢIA  PERSOANELOR  ŞI  A  OPERATORILOR  ECONOMICI 

 

 

Denumire utilizator …........................................................................................................... 

 

 La data încheierii prezentului contract, tariful de apă potabilă şi canal este: 

 

 apă potabilă: …............ lei / mc ( tarif fără TVA) , ................... lei / mc (tarif cu TVA) 

 

 canal           : …............ lei / mc ( tarif fără TVA) , ................... lei / mc (tarif cu TVA) 
 
 

Nr. 

crt. 

Punct consum 

( adresa ) 

Mod de 

facturare 

Cantitatea 

de apă 

( m3/lună ) 

Cantitate 

canal 

( m3/lună ) 

Nr. 

persoane 

deservite 

Activitatea  

desfăşurată 

       

       

 
 

 

Data : ............................................. 
 
 
 
 

                OPERATOR                                                                              UTILIZATOR 

     S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1.2.3. la Contractul nr. ............... din ........................... 

 

CONDIŢII  DE  CALITATE  ŞI  LEGISLAŢIE  APLICABILĂ 

 

Presiunea apei asiguratã în punctul de branşare este: 

 - 1,5 atm – în cazul alimentării direct din reţeaua de distribuţie. 

 - 3,0 atm – în cazul alimentării prin staţie de hidrofor. 

 - 0,4 atm – la ultimul nivel al condominiului. 

Debitul minim de apă asigurat este de 100 l / zi /persoană sau 3,1 mc / lună / persoană. 

Gradul de asigurare în furnizarea alimentării cu apă este de 24 de ore din 24, cu excepţia 

cazurilor de avarie. 

Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de 24 de ore din 24, cu 

exceptia cazurilor de avarie. 

Operatorul va livra apă potabilă la parametrii de calitate prevăzuţi în Legea privind calitatea 

apei potabile cu nr. 458/2002, rep., modificată si completata de Legea nr. 301/2015. 

Operatorul va prelua în reţeaua publică de canalizare cantităţile de ape uzate la parametrii 

stabiliţi conform HG 188/2002 - Normativ NTPA 002/2002, modificată şi completată conform    

HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210 / 2007. 

 Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare pentru care se încheie prezentul contract sunt: 

Nr. 
crt. 

Indicativul actului normativ 
sau tehnic 

Denumirea actului normativ sau tehnic 

 
Legea nr. 51/2006, 
republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare          

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 

Lege nr. 241/2006, 
republicata,  modificată şi 
completată de Legea 
nr.224/2015 

 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

 

Legea nr. 458/2002, 
republicata,modificata si 
completata de Legea 
nr.301/2015 

Legea privind calitatea apei potabile 

 

H.G. nr.188/2002         
modificată şi completată 
de H.G. nr. 352/2005 şi                  
H.G. nr. 210/2007 

Aprobarea normelor privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 

 Ordinul nr. 29/1993 

Ordinul ministrului de lucrari publice si amenajarii teritoriului 
nr.29 /1993, pentru aprobarea Normativului cadru privind 
contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii 
publice si agenti economici 



 Ordinul nr. 88/2007 
Ordinul presedintelui ANRSC, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare 

 Ordinul nr. 90/2007 
Ordinul presedintelui ANRSC, pentru aprobarea 
Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si canalizare 

 

Legea nr. 193 / 2000, 
republicată, cu modificarile 
si completarile aduse de 
Legea nr. 214/2013 si 
O.U.G. nr. 34/2014 

Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate 
între profesionisti şi consumatori 

 
O.G.nr.21/1992, rep., 
cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Ordonanţa privind protecţia consumatorilor 

 Ordin nr.92/2007 

Ordin pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de 
informare a consumatorilor, persoane fizice, de către 
operatorii economici prestatori de servicii în cadrul 
contractelor preformulate folosite de către aceştia.   

   

   

   

 

 

 

Data : ............................................. 
 
 
 
 

                OPERATOR                                                                              UTILIZATOR 

     S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD 


