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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 11/2012
privind aprobarea unor masuri pentru stabilirea tarifelor la furnizarea apei
potabile in comuna Grivita
Avand in vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru
stabilirea tarifelor la furnizarea apei potabile in comuna Grivita;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grivifa;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa §i. canalizare, cu modificarile
§i completarile ulterioare;
In conditiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 §i 2 lit. d) ale alin. 6 lit a), pet. 14. precum §i ale
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrafiei publice locale, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare;
Consiliu! local al comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA§TE:
Art. 1 Se aproba contractul-cadru de fumizare a apei potabile in cadrul sistemului public
de alimentare cu apa din comuna Grivita, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba tariful de 3 lei/mc apa potabila.
Art. 3 Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Data: 01 august 2012
Pre§edinte de §edinta
Consilier
Dabija loan

Contrasemneaza
Secretar
Vatafu Bogdan
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Comuna Grivita, judetul Vaslui, telefon: 0235/424744, fax: 0235/424677,
e-mail: prim aria ^grivita2000@yahoo.com , cod postal 737280

CONTRACT FURNIZARE
A APEIPOTABILE
Nr.
din
CAP. I. - PARTILE CONTRACT ANTE
Art.l Primaria comunei Grivita, cu sediul in comuna Grivita Judetul Vaslui, tel. 0235424744, cod fiscal
3394074, reprezentata de dna. Munteanu Alina Iuliana, avand functxa de primar, dl. Dabija loan avand functia de
viceprimar p de Negici Silvia, avand functia de inspector contabil, denumita in continuare FURNIZOR, p
Domnul / Doamna_____________________________________ cu domiciliul in comuna Grivita, satul
___________________________, nr. imobil_____ , legitimat cu BI/CI seria ____nr._____________ eliberat de
~_______________ , CNP_______ _______in calitate de UTILIZATOR
au convenit sa incheie prezentul contract de fumizare a apei potabile, cu respectarea urmatoarelor clauze:
CAP. II. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. (1) Obiectul prezentului contract il constitute fumizarea apei potabile din reteaua publica de
alimentare catre utilizator la parametrii de calitate prevazuti de reglementarile legale in vigoare in perioada de
executare a contractului.
(2) Livrarea apei potabile se va face in instalatia utilizatorului dotata cu apometru.
(3) Contractul stabilepe relatiile dintre utilizator p Fumizor la punctul de delrinitare intre reteaua interioara
a utilizatorului p reteaua publica situata pe domeniul public.
CAP.III. ~ DURATA CONTRACTULUI
Art.3.(l) Prezentul contract s-a incbeiat pe o perioada nedeterminata.
(2) Prezentul contract se modifica sau se completeaza prin acte aditionale - parte integrants din contract, in
functie de modificarile de natura telmica, tehnologica, economica p legislative aplicabile obiectului sau pe
masura aparitiei acestora.
CAP. IV. - DREPTURILE §1OBLIGATIILE FURNIZORULUI
Art. 4. Furnizorul are urmatoarele drepturi:
4.1. Sa factureze p sa incaseze lunar contravaloarea apei fumizate conform pretului legal aprobat.
4.2. Sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, in
cazul neachitarii facturilor la termen.
4.3. Sa asigure eehilibrul contractual pe durata executarii contractului.
4.4. Sa modifice pretul in baza reglementarilor legale in vigoare.
4.5 Sa aibe acces la instalatiile de utilizare a apei aflate in folosinta pentru a verifica p constata starea
instalatiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespunda prescriptiilor.
4.6 Sa desfrinteze bran§amentele realizate fara obtinerea avizelor legale p sa sesizeze organele sau xnstxtutiile
competente in cazurile de consunx fraudulos sau de distmgeri ori degradari intentionate ale componentelor
sistemulux public de alimentare cu apa;
4.7 Sa intrerupa fumizarea apei, numai dupa 5 zile lucratoare de la primirea de catre utilizator a unei notificari
constand in comunicarea scrisa facuta de fumizor p transmisa prin curier sau prin scrisoare recomandata
adresata utilizatonxlui, in urmatoarele sitnatii:
a) utilizatoml nu achita factura in termen de 10 de zile de la emitere;
b) utilizatorul nu-p remediaza avarxxle interioare p prin aceasta prejudiciaza alimentarea cu apa a altor
utilizatori;
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c) neachitarea obligatiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabiiite printr-o hotarare judecatoreasca
definitive, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construct!! sau instalatii aferente infrastructurii edilitarurbane a localitatiior, aflate in administrarea lor;
d) impiedicarea delegatului imputeraicit al fiimizomlui de a controla instalatiile de utilizare, de a monta,
verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile
administrate de fumizor, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
e) bran? area sau racordarea, fara acordul fiimizomlui, la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori
schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari,
modemizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice fi/sau a parametrilor instalatiilor de utifizare;
f) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor material e;
g) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul de alimentare cu apa;
h) pentru executarea unor manevre §i lucrari care nu se pot efectua fara mtreraperi;
i) la cererea utilizatorului;
4.8 Sa verifice §i sa constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespunda
prescriptiilor tehnice.
4.9. Sa sisteze fumizarea apei potabile in cazul in care imputemicitii sai sunt impiedicati sa verifice sau sa
citeasca contoarele ori sa verifice sa remedieze defectiunile la instalatiile care sunt proprietatea fiimizomlui,
atunci cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului.
Art.5. Furnizorul are urmatoareie obligatii:
5.1. Sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract de fumizare a apei potabile.
5.2. Sa presteze serviciul de alimentare cu apa la limita de proprietate a utilizatorului cu care a incheiat prezentul
contract de fumizare - la parametrii impu§i de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor §i a
presiunii de serviciu.
5.3. Sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici calitativi, prevazuti de
legislatia in vigoare.
5.4. Sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor apamte la instalatiile sale. Constatarea defectiunilor la reteaua
publica de apa se efectueaza in maximum 12 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care
se pot produce.
5.5. Sa demareze lucrarile pentm remedierea defectiunilor constatate in termen de maximum 1 zi de la
constatare. Odata cu demararea lucrarilor se va comunica utilizatorului durata interventiei, cu exceptia cazului in
care exista defectiuni in reteaua interioara a utilizatomlui - situatie care necesita oprirea temporara a serviciului
fara in^timtarea prealabila a utilizatomlui §i fara ca Fumizoml sa-§i asume vreo raspundere fata de acesta.
5.6. Sa aduca la cuno§tinta utilizatomlui, cu cel putin 48 de ore inainte, prin mass-media sau prin afi$are orice
intrempere de fumizare a apei potabile, ca urmare a efectuarii unor lucrari de modemizare, reparatii §i intretinere
planificate.
5.7. Sa verifice contoarele instalate la bran§amentul fiecami utilizator.
5.8 Sa schimbe apometrul instalat la bran^amentul utilizatomlui, in cazul in care s-a constatat ca este defect, in
termen de maximum 5 (cinci) zile calendar!stice de la constatare. Constatarea defectiunii se face in termen de cel
mult 3 (trei) zile de la sesizare. Apometml va fi pus la dispozitie de utilizator.
5.9 Sa distribuie apa potabila conform uiiui program de distributie, program pe care il va aduce la cuno^tinta
utilizatomlui in timp util, prin mijloace adecvate (mass-media sau afi^are) in cazul lipsei de debit ca urmare a
reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau inghet.
5.10. Sa stabileasca consumul de apa pe baza indicatiei apometmlui, inscriind consumul intr-un registm cu
confirmarea utilizatomlui.
CAP. V. -DREPTURILE §1 OBLIGATIILE UTILIZATORULUI
Art.6. Utilizatorul are urmatoareie drepturi:
6.1. Sa utilizeze liber §i nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa in conditiile prevazute in
contract.
6.2. Sa beneficieze de respectarea de catre Fumizor a parametrilor impufi de normativele in vigoare.
6.3. Sa conteste facturile cand cons tala existenta unor diferente intre consumul facturat §i cel realizat inscris in
registrul in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii facturii, cu indicarea motivului legal §i temeinic.
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6.4. Sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile calendar!stice la sesizarile adresate Fumizomlui cu privire la
neindeplinirea unor obligatii contractuale.
6.5. Sa solicite Operatorului remedierea defectiunilor §i a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie
sau la bran§ament.
6.6. Sa solicite in sens verificarea apometmlui instalat pe bran^amentul propriu, defect sau suspect de inregistrari
eronate.
6.7. Sa-i fie comunicate opririle in fumizarea apei potabile.
6.8. Sa aiba montat pe hran^amentul propriu al imobilului apometm pentru inregistrarea consumului.
6.9. Sa solicite, in scris, in termen de 15 zile de la comunicarea majorarii pretului apei, incetarea contractului
daca nu este de acord cu majorarea.
6.10. Sa solicite Fumizorului sa inlocuiasca apometrul defect.
6.11. Sa beneficieze trimestrial de stabilirea consumului de apa.
6.12. Sa beneficieze de determinarea consumului de apa pe baza mediei zilnice corespunzatoare unei perioade
similare in care apometrul nu a functional.
6.13. Sa beneficieze de reluarea fumizarii apei in termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii
facturii §i a cheltuielilor justificative aferente sistarii §i reluarii fumizarii, in cazul in care fumizarea apei a fost
oprita pentm neplata in termen a facturii.
6.14. Sa i se aduca la cuno§tinta in timp util, prin mijloace adeevate (mass-media sau afi§are la utilizatori)
programul de distribute a apei potabile intocmit de Fumizor in cazul lipsei de debit, ca urmare a reducerii
debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau inghet.
6.24. Sa renunte, in conditiile legii, la serviciul care face obiectul prezenmlui contract.
Art.7. Utilizatorul are urmatoarele obligatii:
7.1. Sa respecte clauzele contractului de fumizare a apei potabile incheiat cu Fumizoml, precum §i nonnele de
exploatare §i functionare a sistemului de alimentare cu apa prevazute de legislatia in vigoare.
7.2. Sa accepte Hmitarea cantitativa sau intreruperea temporara a fumizarii apei potabile in conditiile
reglementate de prezentul contract.
7.3. Sa asigure integritatea sistemelor de masurare a consumului propriu de apa indiferent de amplasamentul
caminului de bran^ament sa anunte imediat dupa constatare Fumizoml despre aparitia oricarei defectiuni.
7.4. Sa utilizeze apa numai in scopurile §i pentm folosintele prevazute in contractul de fumizare.
7.5. Sa permita accesul reprezentantilor Fumizomlui la data care i-a fost comunicata pentm citirea consumului
inregistrat de apometm m prezenta sa sau a reprezentantului sau legal care va semna registml de citire a
consumului. Daca utilizatorul lipse^te la data citirii apometmlui care i-a fost comunicata, Fumizoml are dreptul
sa citeasca $i sa consemneze indexul apometmlui in procesul - verbal de citire, urmand ca ulterior la cerere
utilizatorul sa confirme prin semnatura cele consemnate in procesul - verbal de citire intocmit in lipsa sa.
7.6. Acorda Fumizomlui dreptul de servitute, cu titlu gratuit, pe toata durata existentei sistemului de alimentare
cu apa amplasat pe proprietatea sa, pentm executarea lucrarilor necesare intretinerii §i exploatarii acestui sistem.
7.7. Sa nu blocheze accesul Fumizomlui la caminele sau locurile tmde sunt montate apometrele.
7.8. Sa achite contravaloarea cantitatii de apa facturata - determinata conform prevederilor prezentului contract.
7.9. Sa achite contravaloarea cantitatii de apa facturate §i a altor cheltuieli facute de catre Fumizor in termenul de
scadenta de 15 zile de la emiterea fiecarei facturi, precum §i penalitatile datorate in cazul neachitarii in termenul
scadent conform prezentului contract.
7.10. Sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a apometmlui, sa nu influenteze in nici un fel indicatrile
apometmlui §i sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusi v sigiliile. Sa nu foloseasca in instalatia interioara
pompe cu aspiratie din reteaua publica, direct sau prin bran$amentul de apa.
7.11. Sa nu manevreze vanele din amonte de apometm §i sa foloseasca pentm intementii la instalatiile interioare
numai robinetul sau vana din aval de apometm.
7.12. Sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin
manevrarea robinetului/vanex de dupa apometm.
7.13. Sa nu constmiasca sau sa amplaseze objective in zona de protectie sau care nu respecta distantele de
siguranta fata de constructiile §i instalatiile Fumizomlui aferente activitatii de distributie, iar pe cele constmite
sau amplasate ilegal sa le desfiinteze.
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7.14. Sa aduca la cuno$tinta Fumizorului, in termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de
identificare §i a adresei la care Fumizorul urmeaza sa trimita facturile.
7.15. Sa solicite rezilierea contractului incetarea fumizarii serviciului in termen de 15 zile de la instramarea
imobilului,
CAP.VI. - PRETURI, FACTURARE §1 MODALITATI DE PLATA
Art.8. Fumizorul va practica pretul aprobat potrivit prevederilor legale in vigoare.
8.1 Pretul apei potabile pentra utilizatori care au apometre montate pe reteaua proprie, la data incheierii
contractului este de 3 lei /me.
- Pretul apei potabile pentru utilizatori care nu au apometre montate pe reteua proprie, la data incheierii
contractului este de 11 lei /persoana/luna.
8.1. Modificarea pretului va fi adusa la cuno§tinta utilizatoralui cu minimum 15 zile inaintea inceperii perioadei
de facturare la noul pret, prin mass media sau afi$are.
8.2. Facturile vor cuprinde:
a) elementele de identificare ale utilizatorului §i numaral de contract;
b) pentru consum contorizat: serie apometm, index vechi - index nou apometru, cantitatea de apa de facturata
pretul aplicat, in temeiul legal, data emiterii, termenul de scadenta §i soldul precedent;
c) pentru consum pau$al numaml persoanelor din gospodarie, perioada de factuare, pretul aplicat, temeiul legal,
data emiterii, termenul de scadenta §i soldul precedent.
8.3. Facturile pentru fumizarea semciuiui de alimentare cu apa se emit, cel mai tarziu, pana la data de 15 a lunii
urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata.
8.4. Plata contravalorii facturilor reprezentand serviciul prestat se va efectua de catre utilizator in termenul de
scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii.
8.5. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine, incepand cu prima zi dupa
data scadentei, calcularea penalitatilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor bugetare, fara ca acestea sa depa§esca cuantumul debitului, constituindu-se venit al Fumizomlui.
8.6. Fnmizoml nu va calcula penalitati de intarziere pentru neplata in temien a facturilor pentra serviciul de
alimentare cu apa in situatia in care acestea, din vina sa, nu se emit lunar in termenul prevazut de prezentul
contract, sau nu i se transmit facturile utilizatoralui, situatie de natura sad puna pe acesta in imposibilitatea
achitarii in termenul prevazut de contract a contravalorii facturilor pe o perioada mai mare de 3 luni.
8.7. Utilizatorul poate efectua plata serviciului prestat prin urmatoarele modalitati: in numerar, la casieria
Primariei; alte instrumente de plata convenite de parti.
8.8. Daca sumele datorate nu au fost achitate in termen de 45 de zile calendar!slice de la data emiterii facturii,
Fumizorul poate sista alimentarea cu apa prin debran^are de la reteaua publica de distribute a apei §i sa solicite
recuperarea debitelor in instanta.
8.9. Masura sistarii serviciului de alimentare cu apa se va lua in urma unei notificari prealabile adresata
utilizatorului restant §i se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia. Procedura de
notificare se considera indeplinita in cazul refuzului de primire a notificarii prealabile de catre utilizator.
8.10. Reluarea serviciului se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii, utilizatorul
urmand sa suporte cheltuielile aferente debran?arii-rebran§arii.
8.11. Daca in termen de 3 luni de la data debran^arii, utilizatoml nu solicita reluarea acestuia, calitatea de
utilizator se pierde.
8.12. Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o factura emisa de Fumizor va fi comunicat acestuia prin
adresa scrisa care va confine §i motivul refuzului, in termen de 10 zile de la data primirii facturii. Operatorul va
formula raspuns scris legal motivat utilizatorului in temien de 30 zile calendar!stice de la primirea contestatiei.
8.13. Contestatiile referitoare la valoarea facturii facute de catre utilizator ulterior platii facturii se conciliaza
intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii contestatiei. in cazul in care urmare contestatiei se
constata diferente intre consumul facturat §i cel realizat se reduce nivelul consumului facturat. Pentru cantitatea
de apa care constituie diferenta intre consumul facturat §i cel realizat §i care se deduce de la facturare, nu se pot
calcula §i deci nici incasa penalitati.
CAP. VII. - RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.9. Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract,
partile raspund conform prevederilor legale, datorand despagubiri pana la concurenta prejudiciului produs.
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Art. 10. Utilizatoml va beneficia de o reducere a valorii facturii in concordanta cu gradul de neasigurare a
serviciului de alimentare cu apa.
A rt.lL Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea partilor pe toata perioada in care acesta
actioneaza.
A rt 12. (1) Forta majora este acel eveniment mai presus de controlul partilor, care mi se datoreaza culpei
acestora, care nu putea fi prevazut §i care face imposibila executarea §i respectiv indeplinirea contractului.
(2) Cazul fortuit este acel eveniment imprevizibil survenit ulterior perfectarii contractului, care impiedica partile
sa-§i execute obligatiile asumate prin contract, exonerandu-le de raspundere pentru neexecutarea acestora,
A rtl3 . Partea contractanta care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte
parti, in terraen de 48 de ore, in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
A rt 14. Fumizorul nu raspunde pentru neindeplinirea servieiului, in cazurile de forta majora, precum in
urmatoarele cazuri:
a) ca umxare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modemizari, extinderi, devieri, bran^ari noi, schimbari de
apometre, daca a anuntat utilizatoml despre eventualitatea opririi fumizarii apei, specificand data §i intervalul de
timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul de oprire a fumizarii apei, prin mass-media sau afi^are la utilizatori,
dupa caz, in functie de numarul de utilizatori afectati trebuie facut inainte cu 48 ore;
b) in cazul ploilor torentiale care conduc la inundarea obiectivelor sistemului de alimentare cu apa.
CAP. V III...INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 16. Contractul dintre Fumizor §i Utilizator poate inceta in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul scris al partilor;
b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, dupa
achitarea taxei de inchidere $i a debitelor catre Fumizor;
c) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre Fumizor, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare.
d) prin rezilierea acestuia in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor contractuale de catre una din parti cu
obligatia de a fi notificata cauza de incetare a contractului cu 15 zile inainte de data la care acesta urmeaza sa i§i
produca efectele.
e) la cererea utilizatomlui.
Art. 17. Incetarea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
CAP. IX. - NOTIFICARILE INTRE PARTI
Art.18. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris, pe cale postal a prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire (A.R.), prin fax, email.
Art. 19. Notificarea se considera primita de destinatar la data mentionata in confirmare.
CAP. X. - SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.20. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract referitor la incheierea, executarea
ori incetarea lui, se va solutiona pe cale amiabila de catre partile contractante sau de catre instantele judecatore§ti
competente.
CAP. XI. - 0ISPO Z IJII FINALE
Art.21. In toate aspectele care nu sunt reglementate in prezentul contract, partile se supun prevederilor
dreptului comun, ale legislatiei civile, comerciale, administrative, fiscale ^i penale, dupa caz.
Art.22. Prezentul contract se poate modiflca cu acordul partilor, prin acte aditionale.
Art.23. (1) Este interzisa inregistrarea prezentului contract in evidentele Fumizomlui inainte de a fi semnat
de catre ambele parti.
(2) Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia in evidentele Fumizomlui.
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
F urnizor,
Utilizator

5

