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de furnIzare/prestare a serviciului de alimentare cu apă industrială şl de canalizare 

Nr.ANB tedin data .2,Ă4.04Pz 
Cod client: 10719998 

CAPITOLUL I 
Părţile contractante 

Art.1 
APA NOVA BUCURESTI SA, cu sediul In BUCURESTI, str. TUNARI, nr. 60A, Clădirea Stefan Cel 
Mare, etajele 6-9, sectorul 2, cod poştal 020528, avănd ldentificator Unic la nive1 European (EU1D): 
ROONRC.140/9006/1999, Inmatriculată la Registrui Comerţului cu nr. J40/9006/1999, cod fiscal/ cod 
unic de Ihregistrare R012276949, cod IBAN , deschis la BRD-SMCC 
reprezentată de , Imputernicită In acest scop, Tn calitate de Operator, pe de o 
parte, 

şi, 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL cu sediul In BUCUREST1, CAL.VITAN nr. 154-158, 
Cladirea Adrninistrativa, birou 2 , Cod Postal 031301, inmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/9896/21.06.2017, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9896/21.06.2017, 
cod Tnregistrare fiscală: 37804020, cod IBAN: , BANCA 
COMERCIALA ROMANA, cod CAEN: , telefon , e-mail salubritate.s3@yahoo.com, 
*proprietarul imobilului din STR.LUNCA VISAGULUI , nr.42-60, sectorul 3, localltatea 
BUCURESTI, corespondenţa la adresa: CAL.VITAN nr. 154-158, Cladirea Administrativa, birou 2 , 
Cod Postal 031301„ sectorul 3, legal reprezentată de di.  - Presedinte , Tn caIitate de 
Utilizator, pe de altă parte, 

au convenit să Incheie prezentul contract de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă 
industrială şi de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

CAPITOLUL II 
Obiectul contractulul 

Art.2 (1) Obiectul prezentului contract 11 reprezintă fumizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu 
apă industriaiă din sursa CernIca — Pantelimon şi de canalizare, In condiţiile prevăzute de 
prezentul contract, pentru imobilul menţionat la art. 1*. 
(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre Utilizator şi Operator la punctul de delimitare Intre reţeaua 
interioară a Utilizatorului aflată de regulă pe proprietatea acestuia şi reţeaua publică situată de regulă 
pe domeniul public care este constituită de contorul de branşament pentru sistemul de alimentare cu 
apă, respectiv căminul de racord pentru sisternul de canalizare. 
(3) Punctul de delimitare Intre Operator şi Utilizator este contorui de branşament amplasat Tn căminul 
de contor, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. 
Elementele de identificare ale punctului/punctelor de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract. 
(4) Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor 
contracte de prestăn servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala faţă de prevederile 
prezentului contract. 
Art.3 Utilizatorul declară, pe propria raspundere, că prezentul contract s-a Incheiat pentru un număr 
de persoane şi un număr de operatori economici existenţi In imobil la data semnărli prezentului 
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reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau e)dinderi, caracteristicile tehnice şi/sau 
parametrii instalaţiiior de utilizare; 
f) la cererea Utilizatorului; 
6.9. Să verifice şi să constate starea instalaţitior interioare ale Utilizatorului, care trebuie să 
corespundă prescripţiiior tehnice avute Tn vedere la Incheierea contractului de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
6.10. Să aplice penalităţiie prevăzute de actele normative Tn vigoare in cazul 1n care se deversează 1n 
reţeaua publică de canalizare ape uzate care depăşesc concentraţiiie maxime admise pentru 
impurificatori. 
6.11. Să suspende contractui de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 1n situaţiile Tn 
care timp de 3 luni de la data intreruperii alimentării cu apă prevăzute la pct. 6.8 lit. a) şi/sau b) nu 
sunt Indeplinite condiţiire de reivare a furnizării serviciului; pentru reluarea serviciului după acest 
termen, Operatorul va factura, pentru toată durata delntrerupere, o cotă reprezentănd 30% din ultirna 
factură emisă de Operator atat pentru apă, căt şi pentru canalizare şi contravaloarea preluării apelor 
meteorice la canalizare pentru toată această perioadă. 
6.12. Să limiteze sau să Intrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 
de ore, Trt următoarele condiţii: 
a) cănd este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
b) pentru prevenirea, iimitarea extinderii sau remedierea avadilor in sistemul de alimentare cu apă; 
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fărăintreruperi; 
6.13. Să stabilească lucrări de revizil, reparaţii şi deintreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiiie de 
distribuţieffurnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, realizarea lucrărilor se va 
programa astfel Incăt perioada şi numărul de Utilizatori afectaţi să fie căt mai mică. 
6.14. Să fie exonerat de orice formă de răspundere Tn cazul 1n care sunt produse daune din cauza 
vicilior ascunse, tasări ale carosabilului pe traseul branşamentului de apă şi/sau racordului de. 
canalizare etc., apărute ca urmare a realizării branşannentului şi/sau racordului fără avizul: 
Operatorului. 

Art.7 Operatorul are următoarele obilgaţii: 
7.1. Să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare a serviciulul de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare. 
7.2. Să respecte prevederile regiernentărilor ernise de autorităţile de reglementare competente şi de 
autorităţile administraţiei publice locale. 
7.3. Să respecte indicatorii de performanţă ai serviciului stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 
sau prin hotărărea autorităţii administraţiei publice locale de dare Tn administrare. 
7.4. Să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă la parametrii ftzici şi calitativi prevăzuţi 
de legislaţia Tn vigoare. Operatorul este exonerat de răspundere atunci cănd Utilizatorui se 
alimentează cu apă dintr-un branşarnent amplasat pe proprietatea altei persoane care, fie nu-i mai 
permite acestuia alimentarea cu apă din căminui de branşament amplasat pe proprietatea sa, fie îi 
Intrerupe alimentarea cu apă. 
7.5. Să asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectaţi: 
7.6. Să preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele ln vigoare. Operatorul este exonerat 
de răspundere atunci cănd Utilizatorul deversează apele uzate şi meteorice prin intermediul unui 
racord de canalizare amplasat pe proprietatea aitei persoane care, la un rnoment dat, nu-i mai 
permite acestuia deversarea apelor 1n căminul de racord amplasat pe proprietatea sa, sau Ti 
blochează instalaţia interioară de canalizare. 
7.7. Să efectueze analiza calitativă a apei furnizate conform prevederilor legale. 
7.8. Să aducă la cunoştinţa Utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore Tnainte, prin mass-media şi/sau prin 
afişare la Utilizator, orice Intrerupere 1n furnizarea apei şi/sau 1n preivarea apelor uzate şi meteorice, 
Tn cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii şi Tntreţinere planificate. 
7.9. a) Să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea 
defecţiunilor la reţeaua publică de apă şi de canalizare se efectuează 1n maximum 4 ore de la 
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b) nu respectă parametrii de calitate pentru apă potabilă furnizată la branşament, conform 
prevederilor din contract. 

cazul In care furnizarea/prestarea serviciului de aiimentare cu apă şi de canalizare a fost 
Tntreruptă pentru neplată, reluarea acesteia se va face In termen de mwdmum 5 zile lucrătoare de la 
efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului 
se suportă de Utilizator. 
7.23. (1) La fiecare citire a contorului de branşament, cu excepţia cazurilor cănd citirea se face de ra 
distanţă, să lase o Tnştiinţare scrisă din care să reiasă: 

a) data şi ora citirii; 
b) indexul contorului; 
c) numele şi prenumele cititorului; 
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii; 
(2) in cazul 1n care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de branşament, 

Operatorul are obligaţia ca pănă la data limită de emitere a facturii să: 

a) golească căminui de apă; 

b) citească contorul de apă; 

c) să remedieze defecţiunea, care a făcut posibilă inundarea căminului din culpa sa; 
d) să emită factura pe baza citirii efectuate; 
(3) In cazul 1n care citirea contorului nu poate fi efectuată nici după efectuarea operaţillor prevăzute la 
pct. (2), dar şi 1n alte cazuri în care, din motive justificate, nu poate fi efectuată citirea contorului, se 
admite emiterea facturii pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menţionat 1n factură, 

regularizarea consumului efectuăndu-se cu ocazia primei citiri a contorului. 
(4) Dacă la data citirii nu s-a asigurat accesui la contor, reprezentantul Operatorului va lăsa la locul de 
consum al Utilizatorului un formular In care menţionează data şi intervalul orar al următoarei citiri, 
precum şi posibilitatea de transmitere telefonică a indexului contorului. Dacă nici la următoarea dată 

stabilită pentru citire Utilizatorul nu asigură accesui la contor, Operatorui poate să sisteze furnizarea 
apei potabile In baza unei natificări comunicate Tn prealabil. 
7.24. (1). In cazul branşamentelor echipate cu contoare inteligente, citirea se va efectua la distanţă. 

Prin contorul inteligent se Tnţelege un contor electronic care are capabilitatea de a Tnregistra şi 

memora, la intervale de timp prestabilite, atăt informaţii privind consumul de apă căt şi informaţii 

privind orice intervenţie neautorizată efectuată asupra sa, precum şi capabilitatea de a transmite la 
distanţă Tn timp real aceste informaţii. 

(2). in cazul In care contorul inteligent va Inregistra o intervenţie neautorizată asupra sa, iar citirea 
acestuia nu se va putea efectua, atunci vor fi aplicabile prevederile art. 9.21., art. 12 alin, (2) şi art, 25 
alin. (2) de mai jos. 

CAPITOLUL IV 
Drepturile şi obligaţiile Utillzatorulul 

Art.8 Utilizatorul are următoarele drepturi: 
8.1. Să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare In 
condiţiile prevăzute Tn contract. 
8.2. Să conteste facturile cănd constată diferenţe Intre consumul facturat şi cel realizat. Consumul 
realizat este stabilit In baza art. 11. 
8.3. Să beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificaţii Tn valoare de 30%/lună 
din valoarea facturii curente, In următoarele 

a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4: 
b) neanunţarea Intreruperilor, conform prevederilor art. 7 pct. 7.8, sau depăşirea limitelor de timp 
comunicate. 
8.4. Să primească răspuns, Tn termen de maximum 30 de ziie calendaristice, la sesizăriie adresate 
Operatorului cu privire la neTndeplinirea unor obligaţii contractuale. 
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9.14. Să nu utilizeze apa in aite scopuri decăt pentru folosinţa declarată, să nu o pună la dispozitie, 
gratuit sau nu, unei alte persoane, cu exceptia cazurilor de incendiu, să nu execute lucrări clandestine 
de ocolire a contorului şi nicio altă lucrare de branşare/racordare. 

9.15. Să nu modifice indicaţille contorului de branşament, să nu Ti influenţeze funcţionarea, sau să îi 
distrugă sigiliile. 
9.16. Să nu realizeze interconectari/legături directe Tntre conductele de apă rece şi 

conductele/instalaţille altor sisteme din imobil 
9.17. Să execute lucrările de Intreţinere şi reparaţli care îi revin, potrivit dispoziţfilor legale, la 
instalaţiile interioare de apă/canalizare pe care ie are Tn folosinţă, să Iniăture pierderde sau să le 
limiteze In cazul Tn care acestea au apărut. 

9.18. Utilizatorul este responsabil de incidenteie şi pierderile de apă intervenite In aval de punctul de 
delimitare. 
9.19. Să menţină curăţenia şi să Tntreţină Tn stare corespunzătoare căminele de racord de canalizare 
şi căminele de branşament dacă acestea se află pe proprietatea sa. 
9.20. Să plătească contravaloarea lucrărilor de Inlocuire/reparaţie a contorului al cărui sigiriu a fost 
rupt sau care a fost deschis sau demontat, sau a cărui deteriorare/anomalie se datorează unei cauze 
străine unei funcţionări normale (Ingheţ, incendiu, furt, şocuri wderioare etc.) In cazul Tn care acesta 
se află pe proprietatea sa; cheltuielile astfel angajate de către Operator vor fi facturate şi plătite de 
către Utilizator In aceleaşi condiţii ca şi facturile pentru serviciul prestat. 
9.21. 1n cazul Tn care conectarea la reţelele publice a fost realizată fără autorizaţie de construire, şi 

deci fără avizul Operatorului, Utilizatorul va plăti daune pentru intervenţia realizată Tn valoare de 
  lei reprezentănd cantitatea de mc de apă şi/sau de canalizare, precum şi 

contravaloarea cheltuielilor angalate de către Operator pentru evaluarea tehnică a branşamentului 

şi/sau racordului şi contravaloarea buclei de măsură (contor, robineţilvane, clapeta de sens unic, 
dispozitiv de protecţie contor) şi   lei, reprezentănd cheituieli de punere Tn 
conformitate conform acordului anexat. 
9.22. Să facă demersuri pentru predarea branşamentului de apă şi/sau racordului de canalizare către 

autoritatea administraţiei publice locale In termen de un (1) an de zile de la data semnării contractului 
de furnizare In cazul In care branşamentul şi/sau racordul au fost realizate fără avizul Operatorului. 
9.23. In cazul utilizatoriror din categoria operatori economici: 
Să comunice Operatorului necesarul de apă de consum pentru anul următor, calculat In funcţie de 
consumul pe unitate de produs, gradul de reciclare al apel, precum şi necesarul de apă acoperit de 
sursele propril, dacă acestea există; de asemenea, trebuie să comunice: 
a) cantitatea de apă ce se include Tn produs; 
b) cantitatea de apă ce se pierde prin evaporare; 
c) cantitatea de apă evacuată In alţi emisari. 

CAPITOLUL V 
StabIllrea cantltăţii de apă furnizată el a celel evacuate 

in reţeaua de canallzare 

Art.10 (1) Citirea contorului de branşament se face de către Operator la datele de citire comunicate 
Utilizatorului prin informaţii Inscrise pe factură. 

(2) Orice modificare a datelor de citire a contorului/contoarelor de branşament va fi comunicată 
Utilizatorului. 
Art.11 Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a cerei evacuate In reţeaua publică de canalizare se va 
face astfel: 
(1) Cantitatea de apă furnizată se stabileşte: 
a) pe baza inregistrărilor contorului de apă montat Tn căminul de branşament sau prin estimare, la 
consumatorii unde se fac citiri periodice, In baza dispoziţillor regulamentului serviciului; 
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(4) Utilizatorul recunoaşte că furnizarea/prestarea serviciului Incepe/a Tnceput la data de 24.07.2020 
de la care se naşte/s-a născut dreptul Operatorului de a factura serviciiie fumizate/prestate. "fn acest 
sens, facturile serviclilor furnizate/prestate aferente locului de consum ce face obiectul prezantului 
contract sunt Tn cuantum de  lei şi constituie obligatie de plată a Utilizatorului. 
Art.15 (1) Factura pentru fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se 
emite cel mai tărziu pănă la data de 15 a lunii următoare celei Tn care prestatia a fost efectuată. 
Utilizatorul este obfigat să achite facturile reprezentănd contravaloarea serviciului de care a 
beneficiat, Tn termenul de scadentă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi 
termenul de scadentă se Tnscriu pe factură. 

(2) Neachitarea facturii Tn termen de 30 zile de la data scadentei atrage după sine penalităti de 
Intărziere, după cum urmează: 

a) penalitătile sunt egale cu nivelui dobănzli datorate pentru neplata la terrnen a obligatiilor bugetare, 
stabilite conform reglementărilor legaie Tn vigoare; 
b) penalitătile se datorează Incepănd cu prima zi după data scadentei; 
c) valoarea totală a penalitătilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
Operatorului. 
(3) Nerespectarea de către Utilizator a conditiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate 
Tn sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare 
eliberate de Operator potrivit reglementărilor legale Tn vigoare, conduce la retragerea acestora şi la 
plata unor penalităti şi despăgubiri pentru daunele provocate. 
(4) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu 
executoriu. 
Art.16 Facturile se transmit de către Operator prin servicii poştale sau de curierat la adresa de 
corespondentă a Utilizatormlui mentionată la art. 1 al prezentului contract sau prin poşta electronică la 
adresa de e-mail validă, securizată şi comunicată de Utilizator. 
Art.17 Utilizatorul poate efectua plata servicillor prestate prin următoarele modalităti: 

a) Tn numerar, la casieria Operatorului; 
b) cu filă CEC; 
c) cu ordin de plată; 

d) prin intemet; 
e) alte instrumente de plată convenite de părti. 

Art.18 (1) 1n cazul In care pe documentul de plată nu se mentioneaza obiectul plătii, se consideră 

achitate facturile Tn ordine cronologică. 

(2) 1n functie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre 
următoarele date: 
a) data certificării plătii de către unitatea bancară a Utilizatorului pentru ordinele de plată; 

b) data certificată de Operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plată legale; 
c) data Inscrisă pe chitanta emisă de casieria Operatorului. 
Art.191n cazul Tn care se constată c.ă Utilizatorul la care anterior a fost sistată furnizarea apei potabile 
a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără acordul 
Operatorului, se va proceda la facturarea acestora Incepănd cu data de la care există dovada că a 
beneficiat de serviciu. 
Art. 20 1n cazul contracteior individuale în condominiu, articolele referitoare la tarife, facturare şi 

modalităti de plată se completează cu prevederile art. 32.1 - 32.4. 
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CAPITOLUL VIII 
Litigll 

Art.28 Părtile convin ca toate neIntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori Incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor. 
Art.29 In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa 
instantelor judecătoreşti române competente. 

CAPITOLUL IX 
Alte clauze 

Art.30 incetarea contractulul poate avea loc: 
a) prin acordul scris al părtilor; 

b) prin denuntare unilaterală de către Utilizator, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către 

Operator; 
c) prin rezilierea de către Operator, Tn cazul In care: 
- Imputernicitii acestuia sunt Impiedicati, in mod repetat, să verifice sau să citească contoarele ori să 

verifice şi să remedieze defectiunile la instalaţiHe aflate in administrarea sa, atunci când acestea se 
afiă pe proprietatea Utilizatorului sau In imobilul afiat In folosinta acestuia; 
- Utilizatorul nu solicită reluarea furnizărir serviciilor In termen de 3 luni de la data suspendărli 

contractului conforrn art. 6.11 din prezentul contrâct. In oricare dintre situatiile aratate In acest punct 
(c) al prezentului articoi, prezentul contract va Inceta de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă şi 

fără a fi necesară interventia vreunei instante judecătoresti competente, la data indicată In notificarea 
transmisă de Operator către Utilizator. 
d) Dacă Utilizatorui pierde dreptul de proprietate sau de folosintă asupra imobilului pentru care a fost 
iricheiat prezentul contract, acesta va Inceta de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără a fi 
necesară interventia vreunei instante judecătoresti competente, la data la care Operatorul a luat 
cunoştintă despre această 

e) Dacă Operatorul pierde dreptul de a furniza/presta serviciu!, de alimentare cu apă şi de canalizare, 
prezentul contract va Inceta de drept, fără a fi necesară vreo hotărăre judecătorească Tn acest sens, 
la data pierderii acestui drept. Operatorul va informa Utilizatoruidespre această situatie. 

Art. 31 Corespondenţa intre părţl 

31.1 Corespondenta adresată de una din părti celeilalte este valabil.Indeplinită dacă va fi transmisă la 
adresele de corespondentă prevăzute la art. 1 din prezentul contract. • 
31.2 in cazul în care corespondenta se face pe cale poştală, ea va .fi transmisă prin scrisoare 
recomandată, cu sau fără confirmare de primire; in cazul scrisorilor cu confirmare de primire acestea 
se consideră a fi primite la data mentionată de oficăul poştal primitor pe această confirmare. 
31.3 Dacă notificarea se transmite prin fax ea se consideră primită In prima zi lucrătoare după cea in 
care a fost expediată 

31.4 Notificările verbale nu se iau in considerare de nicî una din părti, dacă nu sunt confirmate prin 
intermedul uneia din modalitătile prevăzute la aiineatele precedente. 

Art. 32 Clauze complementare aplIcabile in cazul contractelor Individuale in condominiu 
32.1 Operatorui are urmatoarele obligatii 
a) să repartizeze pe fiec,are unitate imobiliară consumul de apă Inregistrat de contorul montat la 
branşamentul condominiului; diferenta dintre consumul Inregistrat de contorul de branşament şi suma 
consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual; 
b) să emită lunar factură fiecărui Utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de 
scadentă ale tuturor contoarelor pentru care Utilizatorui trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, 
verificarea periodică metrologică; 
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CAPITOLUL X 
Dispoziţli flnale 

Art.33 in toate cazurile care nu sunt prevăzute 1n prezemul contract părţile se supun prevederilor 
legislaţiei specifice Tn vigoare, ale Codului Civil şi ale altor acte normative incidente 
Art.34 Prezentul contract se poate modifica cu acordui părţilor, prin acte adiţionale. 

Art.35 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentui contract. 
Art.36 Prezentul contract a fost Tncheiat Tn două exemplare, căte unul pentru fiecare parte, şi intră 1n 
vigoare: 
a) după semnarea procesului verbaf de rec.epţie la terminarea lucrărilor, Tn cazul 1n care există un 
contract de conectare la reţeaua pubfică de apă şhau de canalizare; 
b) la data semnării lui de către părţi. 

Art.37 Tn cazul 1n care prezentul Contract a fost semnat de părţi prin intermediul mijloacelor 
electronice de comunicare la distanţă (e-mail), Utilizatorul se obligă să comunice Operatorului un (1) 
exemplar semnat Tn original, Tn termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice la urrnătoarea 

adresă: Bucureati, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea Euro Tower, parter. Termenul de 30 
(treizeci) de zile calendaristice se calculează de la data comunicăril Contractului semnat prin e-mail 
către Operator, iar nerespectarea acestui termen dă dreptul (dar nu şi obligaţia) Operatorului să 

denunţe unilateral Contractul şi să Intrerupă furnizareatprestarea serviciiior. 

Preluare contract de la: cod   Utilizator 

Operator Utilizator 
APA NOW, BUCUREŞTI SA 8D3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 

1" rtiputernicit Prtn 
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ANEXA 1 la contractul nr ANB~lin data de.2,zt4~Ao. 

DELIMITAREA 
INSTALAŢIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ şl DE CANALIZARE 

A) Date despre bransamente/contoare 
Braneament nr. APA INDUSTRIALA 
Adresa: 
BD.THEODOR PALLADY Nr 
Caracterlstici 
Dn [mm] 125 L [m] 20 Material PEID Bouche-a-cle 

Sursa: 
SP 
Contor: 
Marca 
Data montării 
Cititor la distaMă 

A~t. -1:44 1Z 

Branşament nr.—
Adresa: 
Strada 
CaracteristIci 
Dn [mm] L [m] Material 
Sursa: 
SP SRP 
Contor: 
Marca Tip 
Data montării 
Cititor la distamă 

Braneament nr. 
Adresa: 
Strada 
Caracterlstici 
Dn [mm] L [m] Material 
Sursa: 
SP SRP 
Contor: 
Marca Tip 
Data montării 
Cititor la distama 

Erram nşarrient nr. 
Adresa: 
Strada 
Caracteristici 
Dn [mm] L [m] Material 
Sursa: 
SP SRP 
Contor: 
Marca Tip 
Data montării 
Cititor la distamă  

Nr 

Nr 

Nr 

66 Bloc 

SH 

Scară Sector 3 

Reper Camin BD.Theodor 
Pallady nr.66 

Serie 40 i`lh9,1"a4re Dn [mm], 100
Index 

PT 

Serie sigiliu Cleol•P3Q,e . 

Bloc Scară Sector 

Bouche-a-cle 

Serie 
Index 

SH 

Bloc 

Bouche-a-cle 

Serie 
index 

SH 

Bloc 

Bouche-a-cle 

Serie 
Index 
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PT 

Dn [rnm] 
Serie sigillu 

SH 

Scară 

Reper 

Scară 

Sector 

PT 

Dn [mm] 
Serie sigiliu 

Reper 
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Sector 

PT 

Dn [mm] 
Serie sigiiiu 

BVM 

BVM 

BVM 



ANEXA 2 la contractul nr. ANB~din data

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI CONDIŢII DE CALITATE 

A. Legisiatia aplicabilă 

Nr. 
crt 

Indicativul 
actului normativi tehnIc 

Ordinul nr. 90/2007 emis de 
Autoritatea Naţională de 

1 Reglementare pentru Serviciiie 
Publice de Gospodărie 
Comunală A.N.R.S.0 

2 Contract-cadru nr.90/2007 

Ordinul nr. 88/2007 emis de 
Autoritatea Naţională de 

3 Reglementare pentru Serviciiie 
Publice de Gospodărie 
Comunaiă  - A.N.R.S.0 

4 Regulament nr.88/2007 

5 Legea nr. 51/2006 

6 

7 

Legea nr. 241/2006 

Legea nr. 311/2004 

8 Legea nr. 458/2002 

Hotararea nr.820/2018 emisă 
9 de Consiliul General al 

uriicit iului Bucureşti -CGMB

B. Conditii de calltate 

a. Presiunea apell: 

Denumlrea actului normativ sau tehnIc 

Pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizarelprestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

Contractul-cadrti de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu a ă i de canalizare  

Pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 
actualizările  i modificările ulterioare  
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu 
actualizările i modificările ulterioare 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 

rivind calitatea kr_ei potabile 
Legea privind calitatea apei potabile 

Regulamentul serviciului organizare si funcţionare a 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului 
Bucureşti 

a.l. pentru imobile cu unul sau două etaje: minim 10 mca, pe partea de branşament/contor a 
utilizatorului, la un debit de 9 l/min. 

a.2. pentru imobile cu mai mult de două etaje: minim 2-3 mca, la apartamentele situate a uitimul etaj, la 
un debit de 91/min. 

a.3. pentru imobilele care au instalaţii proprii de ridicare a pre51un12 (hidrofoare) se asigură un debit 
maxim de: 

91/min per apartament, tn cazul imobilelor care au pănă la 4 apartamente 
51/min per apartament, 1n cazul imobilelor care au 1ntre 5 şi 20 apartamente 
3 l/min per apartament, 1n cazul imobilelor care au peste 20 de apartamente 

Operatorul nu este responsabil de prob4emele cauzate de staree seu dimeneionarea instalaţiilor Interioare ale Imobilulul. 
2 

Insteleţii de ridicare a presiunll care nu sunt sub controlul Operatorulul 
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ANEXA 3 la contractul nr. ANE1200~din data de..24kik 
DECLARAŢIE 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL reprezentată de MIHAI NITU Tn calitate de Presedinte, cu 
sediul in Bucuresti, CAL.VITAN nr. 154-158, Ciadirea Administrativa, birou 2 , Cod Postal 031301„ 
avănd CIF 37804020, tel. 0761662899, In calitate de proprieţai unIc / coproprietar / chiriaş / comodatar / 
concesionar / locatar al imobilului din strada Lunca Visagului nr.42-60, sector 3, declar pe propria 
răspundere, având cunoştinţă de prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul In declaraţii, 

următoarele: 

a) Sunt ci unic consumator consumator in comun cu 

b) Sunt consumator In comun al branşamentului de apă şi/sau racordului de canalizare afiate la 
adresa din strada   nr. sector cod client condominiu 

c) Numărul de persoane deservite de branşament şi/sau racord 20/ Necesar consum (mc/I) 2000 
d) Număr de persoane fizice cu preparare apă caldă Tn sistem centralizat 0 
e) Număr de persoane fizice cu preparare apă caldă Tn sistem individual 0 
f) Supraf. propr. deservite(mp)  Supraf. construită   Supraf. neconstruită .... 
g) Nr. etaje ......./ Nr. scări  / Nr. apartamente 
h) Profil activitate  
i) Date despre operatoril economici din imobil 

Nr Numele Activitatea Modul-de Modul de Numar 
crt alimentare cu apă prepararea apei calde persoane 

Branşament individual Branşament individuat 
Racordet la instalaţia imobilului 7—Centrali propne 

—Racordat la instalatia imobitutui 

j) Apa potabilă este utilizată pentrU următoarea folosinIă: n Consum menajer / CJ Consum industrial 
Actele care stau la baza Tricheierli contractului de furnizare sunt vatabile şi nu au suferit modificări de 
natură juridică pănă la data prezentei. 
Declar prin prezenta că am luat la cunoştinţă de drepturile pe care le am şi Tmi dau consimţământul liber şi 

expres pentru ca Operatorul să prelucreze, respectiv să Tnregistreze, să stocheze, să extragă, să consuite 
şi să utilizeze datele mele personale — nurnele, prenumele şi numărul personal de telefon mobil, exclusiv Tn 
scopul desfaşurărli activităţii profesionale. Sunt de acord ca Operatorul să transmită mesaje text la 
numărul de telefon 

k) Solicit inforrnari prin SMS la nr,  
1n conformitate cu prevederile legale Tn vigoare la data semnărli prezentei, respectiv Codul Fiscal privind 
1nregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, solicit Tn mod expres transmiterea facturilor 
şi a anexelor acestora prin mijloace electronice. Forrhatul 1n care voi primi facturile şi/sau anexele acestora 
va fi de tip « PDF » 
Adresa de e-mail validă, securizată şi comunicată Tri mod oficial este : 

I) Solicit transmiterea facturilor: 
n la adresa de corespondenţă declarată / ci 1n format electronic la adresa de email 

Declar că am luat la cunoştinţă toate drepturile şi obligaţiile ce-mi revin in calitate de titular de contract şi că 
nu voi obstrucţiona folosirea branşamentului de apă şi/sau racordului de canalizare de către ceilalţi 

consumatoril din condominiu. 
Data •Olits.‹ .." Nume şi prenume 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAR__ I:- 83 SRL 
Prin 

MIHAI N1TU 
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ANEXA 4 la contractui nr. ANB~.19.. din data d~.tC3:4.. §›• 

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

incepănd cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentuiui 
European şi al Consiiiului privind protectia persoanelor fizice 1n ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). De aceea, vă facem cunoscute urmăloarele: 

APA NOVA BUCUREST! SA (ANB) 1n calitate de Operator al Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare in Municipiul Bucureşti Tn baza Contractului de concesiune cu privire la furnizarea de servicii de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti (Contractui de Concesiune) prelucrează 

datele cu caracter personai ale dumneavostră şi ale imputerniciţilor desemnaţl de dumneavoastră, 

in conformitate cu legIslaţla aplicabilă in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestora. Scopul preiuării acestora este acela de a asigura furnizarea senticiului de 
alimentare cu apă şi de a presta serviciul de canalizare, precum şi alte servicii agreate, în baza contractului 
inchelat cu ciienţii. 

Totodată, facem menţiunea că, 1n calitate de Operator al Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare Tn Municipiul Bucureşti, ANB are o serie de obligaţil faţă de Concedent (Municipiul 
Bucureşti) şl diverse instituţli publice (cum ar fi, dar fără a se limita la, Autoritatea Municipala de 
Reglementare a Serviciilor Publice — AMRSP, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Publice A.N.R.S.C., autorităţile fiscale competente) ce decurg din Contractul de 
Concesiune şli sau din legislaţla aplicabliă, a căror indeplinire poate implica dIvulgarea datelor cu 
caracter personal ale clienţilor (cum ar fi, dar fără a se !imita la, nume, prenume, cod client, adresă, date 
privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluţie index, informaţii privind interacţiunea cu ANB). 
Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară 

executăril contractului, precum şi de dispoziţiile legale aplicabile 1n vigoare referitoare la, printre altele, 
obligaţia de arhivare ce revine ANB. 
Astfel, 1n conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita ANB, 1n 
ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea 

acestora („dreptul de a fi uitat), restricţionarea prelucrării, dreptut de a vă opune prelucrării, precum şi 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptui de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau 
dreptul de a depune o plăngere 1n faţa unei autorităţi de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate 1n 
cele ce urmează: 

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la ANB confirmarea că vă prelucrează datele cu 
caracter personal, precum şi accesul la o serie de informaţii, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile 
de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi 
stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei. 

b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptui de a solicita corectarea, fără Intărziere nejustificată, a 
inexactităţilor sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor 
cu caracter personal care sunt incomplete. 

c) Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fl uitat"), fără 

Intărzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive: 
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau 
• vă retrageţi consimţămăntul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, şi nu mai există 

niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrăril; 

• există o opoziţie exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personai 
şi ANB nu are motive legitime care să prevaleze; 

• datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligaţillor legale; 
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ANEXA 5 la contractul nr. ANB..~,03 din data de.20tPelă s. 
F1ŞA DE NECONFORMITĂW 

A. NeconformItăM admisibile 
BRANSANIENT APA 
Neetameităti la trecere :nn zid ăminja conductei  de bransament 
Matenal cămin bransament necorespunzător 
Cărnin branşament fără scări acces- -•
Lipsă ramă şi capac de fontă/compozit la căminul de branşament(In afară de cămin tip din PE, 
echipat cu caţ c izolat termic 
Cămin bransament de tk, necorosabil 1n zona de carosabil . ; e Lny-rietate privată 
Conductă bransament amplasată Tn căminul de racord 
Diametru necorespunzi3lor la conodunea prizei cu conducta publică de apă, priza 
subdimensionată, priză robinet concesie necorespunzătoare sau defectă (o singură săpătură 

conductăi 
Cămin de branşament amplasat la o distanţă > de 5m faţă de limita de proprietate 
res: ,nsabilttatea refacerii ăva;ului Tn jrtia r_rpprietarului 

Cămin apornetrupolietilenă fără'.pre-echipare 
Branşament Tnchis din bouche-a-cle (robinet la priză) in cazui extinderilor până la limită (o 
sNură skatură pe conductă 
Dimensiuni cămin < 80/80/80 cm 
RACO-RD CANAUZARE 
Neetanseităl1 la trecere rin zid cămin , a conductei de racord 

1—Nlaterial cămin racord necores unzător 
C.tir• nin racord fără scări acces 
Lipsă ramă şi capac de fontă/compozit la căminul de racord afară de cămin tip 
PVC/PE/PP, echipat cu cal,ac 
Cămin racord de tip necarosabit In ZOna de carosabil pe proprietate ;,rivată 
Cămin racord fără cunată şi banchetă 

Racord c.analizare beton dn 150 si dn 200 

Operator 
APA NOVA BUCUREST1 SA 

Prin impuţeri icit 
Irina Gabri CHELU 

Riscuri asociate 

Inundarea căminului de branşament cu a= ă din infiltrdtii 
Prabusire cămin bransament 
Accidentare Utilizator lisau rersonal 0: erator 
Ingheţarea insterieţiei din cămin (contor, robineţi, conductă), -accidentare 
Utilizator 4,,i/eau personal 01. erator 
Prăbusire cămin bransament 
Poluarea potabite 

• Lipsă presiune, lipsă debrt, prerdere apă, avade, defectarea robinetului de 
concesie 

Imposibilitate/Ingreunare interventie Operator 

Accidentare 01 wiator in trm ul montajulut 

Lipsă apă 

Accidentare Ogrrator 1n tim: ut monteului 

• Extittras apă uzată_si ţ.oluare a solului 
Prăbtkire cămin racord 
Accidentare Utilizator fitsau personal 0 3erab?r _ 

Accidentare Utilizator şhau personal Operator, emanare miros 

Prăbustre cămin racord 
Posibilă obstru :ionare a deversării apei uzate 
Posibilă obstrucţionare a deversării apei uzate, dislocare tuburi, surpare—

• terasament 

* Valabilă in cazul in care branşamet s sau raco ,u1 au fost realizate fără aviz' ul Operatorului 
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Utilizator 
SD3 SALUBRITATE St DES. Li" 

Prin 
NtTU 

E S3 SRL 


