
APROBAT
prin Hotararea Consiliului 
de administrate al ANRE 
nr. 359/2019 din
27 septembrie 2019

CONTRACT
de furnizare/prestare a serviciului public 

de alimentare cu apa §i de canalizare

I. PARTILE CONTRACT ANTE

1. Denumirea §i adresa operatorului______________________ ;_______________inregistrat
in Registrul de stat al persoanelor juridice/Registrul de stat al Intreprinzatorilor individuali cu 
nr.______________________ , IDNO, contul nr. _______________________ deschis in Banca
(denumirea)________________________ , reprezentat de dl/dna_______________________, avind
functia de ' Director/manager, pe de о parte, ?i
___________ __________ t_______________________________  (se indica 
numele/prenumele/denumirea consumatorului (casnic consumator altul decat cei casnici), cu 
domiciliul/sediul in (se indica adresa),

2. Locul de consum (se indica adresa)

V

3. De|inand documentul care atesta dreptul de proprietate nr.______________ /Contractul de
inchiriere

nr._______________ din____________________ sau alte acte legale 

in calitate de consumator, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de 
furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apa ?i de canalizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:



II OBIECTUL CONTRACTULUI

4. Obiectul contractului il constitute furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa §i 
de canalizare, in condijiile prevazute de actele normative.

5. Contractul stabile§te raporturile dintre Consumator §i Operator la punctul de delimitare.
6. Punctul de delimitare a retelelor de alimentare cu apa §i de canalizare intre Operator §i

Consumator este _______________ ________________________  - (Actul de delimitare se
anexeaza).

7. Parametrii tehnici la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i de
canalizare, debitul de apa_____________________ (m3/h), presiunea in punctul de delimitare
_____________________  m. col. H2O, sectiunea bran§amentului este

1 m2, diametrul racordului de canalizare___________________ _mm,
viteza mi^carii apei___________________ m/s, valabile la data semnarii contractului.

Ill DREPTURILE $1 OBLIGAJIILE OPERATORULUI

8. Drepturile Operatorului sunt:
a) sa aplice consumatorilor penalitaji pentru neachitarea, in termenul stabilit in factura de 

plata, a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare furnizat, conform prevederilor 
Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare (in continuare - 
Legea nr. 303/2013);

b) sa aiba acces la contoarele instalate la Consumator, la caminele de control, instalajiile 
aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor 
pentru stabilirea calitatii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologica §i pentru 
controlul contoarelor §i al sigiliilor aplicate acestora, precum §i pentru deconectarea instalatiilor 
interne de apa §i de capalizare ale Consumatorului in cazurile prevazute de Legea nr. 303/2013 §i 
a Regulamentului-cadru de organizare §i functionare al serviciului public de alimentare cu apa §i 
de canalizare (in continuare - Regulamentul). Accesul se va efectua doar in prezen(a 
Consumatorului sau a reprezentantului acestuia;

c) sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare in cazurile §i in modurile prevazute de Legea nr. 303/2013 §i de Regulament;

d) sa deconecteze instalapile interne de apa §i de canalizare in conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare §i functionare al serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare;

f) sa intocmeasca actul de depistare a consumului fraudulos §i sa efectueze recalculul 
consumului de apa §i volumului de ape uzate in conformitate cu prevederile Regulamentului;

g) sa corecteze factura eronata, conform prevederilor Regulamentului;
h) sa SOlicite plata preventiva de la consumator, in situajiile prevazute de Regulament;
i) sa efectueze in orice timp, fara avizul prealabil, cu participarea Consumatorului, altul 

decat cel casnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calitatii apelor uzate 
deversate de catre consumatorul, altul decat cel casnic in sistemul public de canalizare, precum §i 
al debitelor maxime ate acestora;

j) sa factureze proprietarilor/locatarilor suprafetelor de scurgere a apelor pluviale, la 
depistarea unei deversari neautorizate de ape pluviale in sistemul public de canalizare, volumul 
deversarilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de 
canalizare §i sa lichideze din contul acestora conectarile neautorizate;

k) sa participe la expertiza metrologica a contorului, la expertiza extrajudiciara in institu|ii 
specializate, in cazul in care presupune ca contorul este deteriorat, ca s-a intervenit in contor sau 
ca sigiliile operatorului sint violate.

9. Operatorul are urmatoarele obligajii:



u) sa asigure incasarea de la Consumator a pla^ilor pentru serviciul public de alimentare cu 
apa de cmializare, inchisiv prrn mtennedfal bancilor, sau о&Шот postal® sau. al oficiilor safe din. 
teritoriu, in termenul prevazut in Regulament;

v) sa reduca plafile pentru serviciile fumizate/prestate in caz de nerespectare de catre Operator 
a nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile fumizate/prestate;

w) sa asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24 /24 ore al Operatorului, numarul 
de telefon al caruia se indica obligatoriu in factura;

x) sa efectueze citirea indicilor contoruiui de apa, controlul contoruiui §i a sigiliilor aplicate 
numai in prezenja Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

IV. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE CONSUMATORULUI

10. Consumatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare in condijiile stabilite 

in Contracted de fiimizare a serviciului respectiv, in Legea nr. 303/2013 §.i in Regulament;
b) sa fie prezent personal sau sa desemneze expres о persoana care sa asiste la citirea indicilor 

contoruiui de apa, la efectuarea expertiza metrologica, la controlul contoruiui de apa §i a sigiliilor 
aplicate acestuia, piecnm si la. deconectarea. mstala£iilor sale interne de apS. de canalizare in 
cazurile prevazute de Legea nr. 303/2013 ?i de Regulament;

c) sa fie informat din timp de catre operator despre regimul de fumizare a apei, stabilit in 
localitate, inclusiv cu privire la limitarile sau intreruperile m furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare, in modul stabilit de Legea nr. 303/2013 §i de Regulament;

d) sa initieze modificarea §i completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public 
de alimentare cu apa §i de canalizare §i/sau a anexelor acestuia prin acorduri adi|ionale, inclusiv 
in cazul in care apar prevederi noi in actele normative in domeniu;

e) sa renunje, definitiv sau temporal-, la serviciile operatorului in modul stabilit de Legea 
nr. 303/2013 Regulament;

f) sa primeasca, la cerere, informatii privind tarifele in vigoare §i calitatea apei, privind 
volumul consumului de apa, plafile §i penalita$le calculate achitate;

g) sa primeasca raspuns la petiole adresate Operatorului in modul §i in tennenele stabilite de 
Codul administrativ al Republicii Moldova;

h) sa solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina. operatorului in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 303/2013, Codului civil §i Regulamentului;

i) sa beneficieze de alte drepturi stabilite in Legea 303/2013, Legea nr. 105/2003 privind 
proteejia consumatorilor §i in Regulament;

j) la sistarea furnizarii/prestarii serviciilor pentru о perioada de timp determinata §i la 
suspendarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare ре о perioada de timp nu mai mica de 3 luni;

k) la incheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezolutiunea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu арй de canalizare in conformitate cu 
Legea nr. 3'03/2013 ?i cu Regulamentul;

l) sa verifice §i sa constate respectarea de catre Operator a prevederilor contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu'apd §i de canalizare;

m) sa aiba acces la contoiul de apa, daca acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de catre Operator a unui nou aviz de bran§are/racordare, in cazul necesitSfii 

majorarii debitului de apa;
o) la despagubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea indicatorilor de performanta ai 

serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare;



c) sa asigure functionarea, la parametrii proiecta|i, a sistemelor publice de alimentare cu apa 
de cmlizare;

d) sa respecte indicatorii de perfbrmanta ai serviciului public de alimentare cu apa de 
canalizare stabili|i de catre Agenda Nationala pentru Reglementare in Energetica §i autoritatea 
publica locala;

e) sa asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare in punctul 
de delimitate la parametrii fizici §i calitativi stabilil'i;

f) sa informeze Consumatorul, cu cel pu$n 3 zile lucratoare inainte, prin mass-media §i/sau 
prin afi§are la scarile blocurilor locative, despre orice intrerupere planificata a fumizarii apei §i/sau 
a recepJionSrii apelor uzate in cazul unor lucrari planificate de reconstructie, modernizare, 
reparatie, racordare etc,;

g) sa intreprinda masuri de remediere, in termenele stabilite prin actele normative in domeniu, 
a defec|hmilor produse in re|elele sale;

h) sa instaleze, sa repare, sa inlocuiasca §i sa verifice metrologic contoarele conform 
prevederilor Legii nr. 303/2013 §i Regulamentului cu informarea Consumatorului prin mass-media 
despre mSsurile ce trebuie intreprinse pentru protecfia contorului contra inghetului, in cazul in care 
se a§teapta temperaturi scazute ale aerului exterior;

i) sS nu admits discriminarea Consumatorului, sa calculeze plata pentru serviciul 
fomizat/prestat. in baza tarifelor aprobate, a. indicafiilor contoarelor, iar in lipsa contoarelor pe 
durata verificarii metrologice periodice, sau in cazul deteriorarii din motive ce nu pot fi imputate 
Consumatorului, in baza volumului de apa consumatS, reie§ind din volumul mediu lunar, 
inregistrat in ultimele 3 luai pana la verificare (deteriorate);

j) sa informeze Consumatorul cu privire la serviciul fumizat/prestat, inclusiv cu privire la 
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condifiile calitative §i cantitative de deversare a apelor 
uzate, modificarile tarifului §i sa prezinte, la cerere, Consumatorului mforma|ii cu privire la 
volumul de apS consumata §i referitor la eventualele penalitS# platite de acesta;

k) sa restituie Consumatorului platile facturate incorect §i sa achite despSgubiri pentru 
prejudiciile cauzate din vina sa, in conformitate cu Codul civil §i Regulamentul;

l) sS achite, in conditiile legii, proprietarilor din vecinatatea sistemelor publice de alimentare 
cu. apS de canalizare prejudiciile cauzate in rezultatul interventiilor de retebnologizare, reparatie, 
revizie sau in caz de avarii §i sa aduca la starea initials terenurile afectate. Proprietarul terenului 
afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate;

m) sa reconecteze instalafiile interne de apa §i de canalizare ale Consumatorului la sistemul 
public de alimentare cu apa §i de canalizare, conform prevederilor din Regulament;

n) sa prezinte lunar Consumatorului factura de plata pentru volumul apei consumate, 
indicand ш factors data-IimitS de platd a acesteia, Factors de plats se emite cu cel putin 10 zile 
inainte de expirarea termenului limita de achitare a acesteia. Volumul de apa facturat este stabilit 
prin citirea lunarS a indicafiilor contorului de apa de catre personalul operatorului, iar in perioada 
lipsei contorului la Consumator, prin calcul, conform prevederilor legale.

o) sa determine consumul de apa §i a apelor uzate in diferite circumstante conform actelor 
nonnative;

p) sa prezinte, la cererea Consumatorului, informafii despre consumul anterior de apa, despre 
platile §i penalitatile calculate §i achitate. Operatorul prezinta obligatoriu Consumatorului calculul 
volumului de apS §i a volumului de ape uzate in cazul consumului fraudulos;

q) sa raspunda in termenele stabilite prin Codul administrativ al Republicii Moldova la
reclamatiile depuse in scris de Consumator; ' ,/

r) sa repare prejudiciile cauzate Consumatorului in cazul m care este demonstrata vina 
Operatorului;

s) sa restituie datoriile acumulate faja de Consumator pana la data suspendarii sau a rezolvi 
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa de canalizare;

t) sa informeze Consumatorul privind modalita(ile de solutionare a problemelor abordate de 
catre acesta;



p) sa aiba acces la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului, numarul de telefon al caruia 
se indica ш mod obligatoriu ш factura.

r) sa-i fie prezentata lunar factura de plata pentru serviciile furnizate/prestate, indicand data- 
limita de plata a acesteia. Factura de plata se emite si se prezinta consumatorului cu cel putin 10 
zile inainte de expirarea termen.uiui limits de achitare a acesteia.

11. Obligatiile Consumatorului sunt:
a) sa respect» prevederile contractului iacheiat, prevederile Legii 303/2013 §i 
Regulamentului;
b) sa prezinte Operatorului datele §i documentele necesare pentru reincheierea sau 

modificarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare.

c) sa exploateze §i sa mtrejina in stare buna de functionare instala|iile interne de apa §i de 
canalizare aflate in gesthmea sa, in conformitate cu prevederile documentelor narmativ-tehnice, 
sa remedieze la timp avariile §i scurgerile de apa de la rejelele proprii;

d) sa asigure integritatea contoarelor §i. a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv sa intreprinda 
masuri de protectie a contoruhii de apa contra inghefului;

e) sa acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimatiei corespunzatoare, 
pentru citirea. indicilor contoruhii de apa,. pent.ru. demontarea contoralui de apa. §i prezentarea la 
verificarea metrologica, pentru efectuarea controlului integritafii' contorului de apa §i a sigiliilor 
aplicate acestuia, precum §i pentru deconectarea instalatiilor sale interne de apa §i de canalizare in 
cazurile prevSzute de Legea nr. 303/2013 §i Regulament;

f) sa acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimatiei corespunzatoare, la 
caminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la rejelele publice de alimentare cu 
apa §i de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentoi efectuarea. lucrarilor de 
intervene §i de reconstruct;

* g) sa achite, in termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare §i penalitS^ile calculate conform prevederilor contractului;

h) sa utilizeze apa in mod rational §i fara fraude;
i) sa nu execute conectSri. neautorizate la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare;
j) sa nu evacueze spre deversare in sistemul public de canalizare substance interzise de acteie 

normative §i care pot avaria re|eaua publics, de canalizare sau pot afecta functionarea instalatiilor 
de epurare a apelor uzate;

k) sS mentina curatenia §i sa intretina in stare corespunzatoare caminul de vizitare in care este 
instalat contorul de apa, amplasat pe proprietatea sa;

l) sa execute lucrari de totre$inere §i. reparatie, care fi. revin conform Legii nr. 303/2013, la 
instalatiile interne de apS ?i de canalizare pe care le are in folosin|a pentru a nu admite pierderi de 
apS sau, in caz de functionare necorespunzatoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru 
sSnfttatea publics;

m) sa informeze, in termen de 7 zile lucratoare, Operatorul despre toate cazurile instrainarii 
imobilului, precum §i despre modificarea altor date mentionate in contractul de furnizare/prestare 
a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare;

n) sa achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare 
cu apa §i de canalizare, prin evacuarea in re{eaua publics de canalizare a substanfelor interzise spre 
deversare §i a apelor uzate cu un continut spoilt de poluan$i, precum §i in alte cazuri prevazute de 
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare;

o) sa sesizeze imediat Operatorul in caz.nl in care depisteaza defecfiunea contorului de apa sau. 
violarea sigiliilor aplicate;

p) sa declare rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare 
cu apa §i de canalizare, dacS nu are necesitate de aceste servicii, sa achite integral Operatorului 
plata pentru serviciile furnizate/prestate ?i penalitafile calculate conform prevederilor contractului;

pent.ru


q) sa fie prezent sau sa desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contoruiui de apa 
§i al sigiliilor aplicate;

r) sa nu intervina personal in contorul de арй sau Tn instala|iile operatorului, situate pe 
proprietatea sa §i sa nu permita acest lucru altor persoane;

s) sa nu admita sa nu execute, fara acordul operatorului, modificari sau conectarl 
suplimentare in afara proiectului la rejelele interne de alimentare cu apa §i de canalizare;

t.) sa solicite Operatorului conditiile penta separarea evidentei apei consumate in alte scopuri 
decat cele indicate in cantractol de femizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §1 
de canalizare;

u) La consuinatorii, altii decat cei casnici:
- sa numeasca prin ordin §i sa prezinte Operatorului lista persoanelor responsabile pentru 

prelevarea probelor de ape uzate evacuate §i pentru semnarea actelor respective;
- sa pariicipe la prelevarea de catre operator a probelor apelor uzate §i sa semneze actele 

respective; .
- sa respecte conditiile de deversare a apelor uzate, sa nu evacueze in sistemul public de 

canalizare a substantelor in.terzi.se spre deversare §i a substantelor care pot provoca avarieri ale 
re|elelor sau pot afecta functionarea instalatiilor de epurare;

- sa comunice imediat Operatorului despre toate deteriorarile in procesul tehnologic care pot 
aduce la pertarbarea regimului normal de fimcfionare al rejeleior publice de canalizare §i a 
instalafilor de epurare;

v) sa intrejina in conditii normale caminul de bran§are §i caminul de control al calitatii apelor 
uzate,

V. RASPUNDEREA CONTRACTU ALA

12. Operatorul restituie suma perceputa suplimentar de la Consumator ?i repara prejudiciile 
cauzate Consumatorului in procesul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa

de canalizare,
13. Operatorul nu poarta raspundere pentru nerespectarea obligatiilor contractuale in cazul in 

care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului.
14. Consumatoml repara daunele justificate, provocate de nerespectarea prevederilor 

contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare.
15. In cazul aparitiei unor situatii de forfa majora partea care о invoca este exonerata de 

raspundere in conditiile legii.
16. Partea care invoca forta majora este obligate, sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de 

ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei inceteaza, cu 
confirmarea autoritatilor competente de la locul producerii evenimentului, §i sa ia toate masurile 
posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

VI. DECONECTAREA §1 RECONECTAREAINSTALAJIILOR INTERNE DE APA 
SI DE CANALIZARE, INTRERUPERI SI LIMITARI LA FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APA §1 DE CANALIZARE

17. Operatorul este in drept sa suspende fiirnizarea/prestarea apei consumatorului sau 
receptionarea apelor uzate de la consumator,. preint,ampinand in' prealabil Consumatorul, in 
urmatoarele cazuri:

a) starea tehnicS nesatisfacatoare a instalafiilor de alimentare cu apa §i/sau de canalizare 
aflate in administrarea consumatorului;

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite reprezentantului operatorului, imputernicit 
cu dreptul de control, accesul la instalatiile §i la retelele de alimentare cu apa §i/sau de canalizare, 
la dispozitivele §i constructiile aferente pentru examinarile prescrise sau pentru verificarea §i 
citirea datelor contoarelor, efectuarea masurarilor prelevarea probelor de ape uzate, controlul

in.terzi.se


sigiliilor aplicate, reglementarea distribufiei apei potabile (in cazul nerespectarii limitelor 
stabilite),. pecra §i pentru execiitarea alter iuerari de exploiters, reconstractie,
construcfie etc, Operatorul este obligat sa documenteze acest fapt, intocmind in acest sens un act, 
care unneaza sa fie expediat consumatorului impreuna cu avizul de deconectare;

c) dispozifia organelor teritoriale de supraveghere sanitara §i de mediu;
d) neindeplinirea de catre Consumator a condifiilor contractului incheiat cu operatorul privind 

limitele consumului de apa, volumul §i calitatea. apelor uzate evacuate sau privind cerinfele de 
protecfie a mecfelul;

e) neachitarea de catre Consumator a platii pentru serviciul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare in. decurs de 10 zile de la data-limita de plata indicate in factlira maintata de catre 
Operator cu cel pufin 10 zile inainte de expirarea termenului limita de plata a acesteia;

f) constatarea consumului fraudulos, urmata de neachitarea facturii emise pentru serviciul 
recalculat, in decurs de 10 zile de la. data-limita de plata indicate. in factura, prezentata 
consumatorului cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului limita de plata a acesteia.

18. Suspendarea furnizarii/prestarii apei consumatorului sau receptionarea apelor uzate de la 
consumator se efectueaza prin deconectarea instalafiilor interne de арй §i de canalizare de la 
sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, care se efectueaza doar in zilele lucratoare, 
in intervalul de timp 08.00 - 20.00. Deconectarea instalafiilor interne de apa §i de canalizare ale 
Consumatorului se efectueaza numai dupaavizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care 
se expediaza sau se inmaneaza consumatorului cu cel pufin 5 zile inainte de data preconizata pentru 
deconectare.

19. Consumatorul este in drept sa solicit© operatorului reconectarea instalafiilor interne de 
apa §i de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, dupa inlaturarea de 
cStre el a cauzelor care au condus la deconectare §i dupa achitarea tarifului pentru reconectare. 
Operatorul este obligat sa reconecteze instalafiile interne de apa §i de canalizare ale consumatorului 
la sistemul public de alimentare cu арй §i de canalizare, in termenul care nu depa?e§te 3 zile, dupa 
ce Consumatorul a solicitat reconectarea si a achitat. tariful pentru reconectare.

20. Deconectarea instalafiilor interne de apa §i de canalizare ale consumatorului de la sistemul 
public de alimentare cu apa §i de canalizare, la cererea consumatorului, se efectueaza in termen de 
cel mult 7 zile, dupa depunerea de cStre Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective 
§i asigurarii accesului personalului Operatorului pentru indeplinirea Iucrarilor respective.

21. Limitarea volumului de apa furnizat Consumatorului se va efectua de catre Operator dupa 
expediere consumatorului a avizului de limitare.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

22. Once modificare a Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare 
cu арй §i de canalizare este valabila, daca se efectueaza in scris §i este stabilita de comun acord 
printr-un act adifional la contract, semnat de ambele Parfi, care va fi parte integrants a Contractului.

23. Daca, ulterior mcheierii Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare, intra in vigoare noi acte normative ori se modifica cele existente, 
care stabilesc reguli noi de furnizare/prestare, utilizer© facturare a serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare, parfile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul va 
notifica in scris Consumatorul cu privire la modificarile operate in legislafie.

24. Operatorai mcheie, modifica, prekmgegte sau suspends, acfiunea Contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare fara a percepe plata de 
la Consumator. ’ 7‘

VIII. REZOLUJIUNEA CONTRACTULUI

25. Se declara rezolutiunea Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa de canalizare, in cazul in care consumatorul nu mai are nevoie de serviciul 
public de alimentare cu apa si de canalizare, la cererea in scris a Consumatorului, depusa la oficiul 
Operatorului cu cel pufin 7 zile inainte de data rezolufiunii. In acest caz, Consumatorul este obligat 



sa achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare facturat, 
penalitStile calculate conform prevederilor Contractului, precum §i tarifbl pentru deconectare, 
aprobat de Agenfie.

26. Se declara rezolutiunea Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa de canalizare de catre Operator pe о perioada de 30 zile in cazul decoiiectarii 
de la refeaua publica de alimentare cu apa §i de canalizare a instalatiilor ce apar|in Consumatorului, 
cu respectarea prevederilor Regulamentului §i Legii nr. 303/2013.

27. Contractu! de furnizare/prestare a. serviciului public de alimentare cu apa de canalizare 
poate fi rezolvit:

a) cu acordul comun al PSrfilor. Partea inifiatoare a rezolutiunii Contractului este obligata 
sa comunice in termen de 15 zile celeilalte Paifi despre intenfiile ei printr-o scrisoare motivata.

b) in mod unilateral de catre Parti in cazul in care sunt incalcate obligatiile si 
responsabilita^le stabilite in prezentu! Contract. Partea mitiatoare a rezolutiunii Contractului este 
obligata sa notifice printr-o scrisoare motivata celeilalte Parfi obiectiile privind incalcarile 
depistate §i intentia rezolutiunii unilateral© in cazul in care incalcarile nu vor fi sau n.u pot fi 
remediate. Parteain^tiinfata este obligata sa raspundain decurs de 15 zile de laprimirea notificarii.

28. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea ini|iatoare va 
rezolvi unilateral Contractul. Operatorul va proceda. ш. acela^i mod si ш. cazul suspendarii 
Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare pe о 
perioada de 30 zile, ca urmare a deconectarii instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
Consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apa ?i de canalizare §i daca Consumatorul 
nu a inlaturat cauzele pentru care au fost deconectate instalatiile interne de apa §i de canalizare §i 
nu a solicits! reconectarea lor.

29. In situatia depunerii cererii de rezolutiune a Contractului de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, Consumaton.il este obligat sa acliite 
integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare facturat pana la data 
rezolutiunii §i. penalitatile calculate conform prevederilor Contractului.

IX. SOLUTIONAREA NEINJELEGERILOR §1LITIGIILOR

30. Neintelegerile si litigiile ce reies din executarea prezentului contract se solufioneaza pe 
cale amiabila, prin negocieri, de catre parti.

31. In cazul in care litigiile survenite nu pot fi sota|ic»iate pe cale amiabila,. Partite sunt In 
drept sa se adreseze in instanfa de judecata competenta privind solufionarea acestora.

32. Litigiile care au aparut intre Parfi, nu exonereaza Partile de executarea obligatiilor 
contractuale care nu fac parte din litigiul in curs de solutionare.

X. PREVEDERI FINALE §1TRANZITORII

33. Contractul este incheiat pentru о durata de timp________________ (nelimitata sau
determinata la solicitarea Consumatorului §i intra in vigoare la data semndrii acestuia de catre de 
ambele Parti sau la о alia data conform color convenite de parti.

34. Contractul este intocmit in_____ exemplare originate, semnate de ambele Parti.

35. То-ate anexele semnate de Paifi la data incheierii contractului, $ respectiv, dupa data 
semndrii prezentului Contract, constituie parfi integrante ale acestuia.

36. Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care sa modifice sensul dispozifiilor din 
Regulamentul-cadru de organizare si fonc|ionare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare sau ale prezentului contract-cadru.

Consumaton.il


SEMNATURILE PARTILOR

Adresele rechizitele bancare ale Parfilor

Operatorul:

Adresa

Consumatorul:

Adresa

Rechizitele bancare




