ROMÂNIA
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'
ORAŞUL BUFTEA
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'
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HOTĂRÂREA NR.52
Din 30 Apri lie 2013
privind aprobarea "Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a
consumulu i de apă înregistrat la branşamentul condominiului
/ansamblurilor de locuinţe" şi a "Convenţiei - cadru de facturare
individuală a consumurilor de apă şi de canalizare",
în oraşul Buftea
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşu l ui Buftea;
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Domeniul Public Privat şi
Comercial ş i Serviciul Juridic şi Autoritate Tute la ră ;
• Avizele co misiilor de specialitate ale Consi liului Local al oraşu lui Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.03.2011 ; Hotărârea Consiliu lui Local nr. 26
/29.03.2011 ;
• Adresa nr.14461/01 .03 .2013 a S.C. RAJA S.A. Constanţa , înregistrată la
registratura Primă ri ei oraşului Buftea cu nr. 3401/13.03.2013 prin care sol icită
ini ţierea unui proiect de hotărâre de aprobare a "Metodologiei de repartizare şi
facturare individuală a consumulu i de apă înregistrat la branşamentul condom iniului"
şi a "Convenţiei - cad ru de facturare in div id u ală a consumuri lor de apă şi de
canalizare."
În conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) lit.( k) , art. 31 din Legea nr. 241/2006,
republicată , privind serviciul de alimentare cu apă şi de cana lizare, prevederile Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) alin. (6) pct.
14 şi ale alin . (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţie i publice locale, republicată , cu
modificările şi comp l etările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin . (1) ş i al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice loca le, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Metodologia de repartizare şi facturare in dividua l ă a consumului
de apă înregistrat la branşamentul condominiu lui/ansamblurilor de locuinţe , conform
Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se ap robă Convenţia - cadru , de facturare individuală a consumurilor de
apă şi

de cana li zare", în

oraşul

Buftea , conform Anexei nr. 2, parte

integrantă

a prezentei

hotărâri.

Art. 3. Serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşu lui

Buftea şi operatorul S.C. RAJA CONSTANTA S.A. , vor asigura aducerea
laîndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art. 4. Secretarul oraşu lu i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publi că a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşu l ui Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. RAJA CONSTANTA S.A.,
Asoc iaţi a de Dezvoltare lntercomun itară "Apă -ca na i "Constanţa ş i Instituţiei Prefectului
judeţului Ilfov.
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METODOLOGIA DE REPARTIZARE ŞI FACTURARE
INDIVIDUALĂ A CONSUMULUI DE APĂ ÎNREGISTRAT
LA BRANŞAMENTUL CONDOMINIULUI

1. NOTIUNI
GENERALE
'

Blocurile de l ocu inţe (condominii)/ ansamblurile de l ocui nţe, supuse acestei
metodologii , sunt alimentate cu apă rece din reţe l e le de di s tribu ţ i e ale S.C. RAJA S.A.
printr-un singur branşament.
Montarea aparatelor de măsură (având aprobare de model şi verificare
metrologică) s-a facut pe baza unei documentaţii tehnice, iar după montaj , s-au sigilat
şi s-au întocmit procese verbal e de punere în funcţiune.
Stabilirea consumurilor efective de apă potabi l ă şi facturarea acestora, se face în
baza indi caţi il or aparatelor de măsură de la branşamentul condominiului/ ansamblului
de locuinţe, în baza ORDINULUI 29/N/ 1993 al MLPA T. Menţionăm faptul că
apometrele montate pe reţe l e l e interioare de către proprietarii apartamentelor, vor fi
utilizate ca repartitoare de costuri pentru cantitatea de apă potabilă înreg i st rată de
contorul de branşament.
Stabilirea cotelor de consum aferente ·fiecărui apartament, ţinând cont de
indicaţ iil e aparatului de măsură de la b ranşamentul general ş i i ndicaţiile contoarelor
din apartamente folosite ca repartitoare de costuri, face obiectul metodologiei
prezente, care se va aplica în urma încheierii convenţiilor de facturare individual ă
pentru:
a) ansamblurile de l ocuinţe ce nu sunt condominii ş i către care furnizarea apei
se realizează printr-un singur bran şam ent ;
b) imobi lele de tip condominiu în care nu ex i stă asoc i aţii de proprietari;
c) imobi lele de tip condominiu în care ex i s tă a sociaţii de proprietari/locatari cu
personalitate juridic ă .
Co n venţ iil e de facturare indi v idu a l ă se pot încheia numai în următ oa re l e condiţii
cumulative:

a) in baza hotărârilor adoptate de autorităţile cleliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale;
b) la nivelul intregului imobil/asociaţiei;
c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a
serviciului.
Facem precizarea că, citirea contoarelor de branşament se face lunar de către un
reprezentant al S.C. RAJA S.A. Constanţa împreună cu delegatul asociaţiei ele
proprietari/ reprezentantul conclominiului/ ansamblului de locuinţe, prin întocmirea
unui proces verbal ele constatare a consumului.
Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a consumului general
înregistrat pe contorii ele branşament ai imobilului, se va preda ele către administratorul
asociaţiei/ reprezentantul conclominiului/ ansamblului de locuinţe şi tabelul cu
clefalcarea consumului general pe utilizatori individuali, tabel semnat şi ştampilat de
către preşedinte în cazul asociaţiilor de proprietari, sau semnat ele reprezentantul ales
in cazul conclominiilor! ansamblurilor de locuinţe, tabel pe baza căruia operatorul va
emite facturile individuale. Părţile convin că tabelul trebuie sa fie semnat ele către
presedinte şi aprobat de către comitetul executiv în cazul asociaţiilor ele proprietari,
respectiv de reprezentantul ales in cazul condominiilor/ ansamblurilor de locuinţe şi
reprezintă dovada faptului că clebitul fiecărui utilizator reprezintă o datorie certă,
lichidă şi exigibilă.

În cazul în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/ conclominiului/
ansamblului de locuinţe nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, părţile convin
că facturarea individuală va avea loc, pe baza tabelului predat cu o lună înainte, astfel:
se determină pentru fiecare utilizator individual cota-parte facturată cu o lună înainte,
iar diferenţa înregjstrată pe apometrul general se va regulariza la citirea şi în factura
lunii următoare. In cazul în care nici în luna următoare aplicării modalităţii de
facturare individuală reprezentantul asociaţie! de proprietari/ conclominiului/
ansamblului de locuinţe nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, părţile convin
că facturarea individuală va avea loc în baza ultimului tabel semnat de reprezentantul
asociaţiei de proprietari/ condominiului/ ansamblului de locuinţe si predat
operatorului.
Regularizarea consumurilor facturate pe baza apometrului general va avea loc la
citirea acestuia împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/ condominiului/
ansamblului de locuinţe.
Părţile convin că valorile determinate şi facturate individual constituie un debit
cert, lichid si exigibil
În cazul in care reprezentantul asociaţiei de proprietari/ condominiului/
ansamblului de locuinţe nu prezintă timp de 2 luni consecutiv tabelele privind calculul
şi stabilirea consumurilor individuale, operatorul va întrerupe furnizarea apei cu o
notificare prealabilă cu cinci zile înaintea întreruperii efective.
Cantitatea de apa uzată cleversată în reteaua de canalizare se stabileşte ca fiind
egală cu cantitatea de apă facturată, în conformitate cu Regulamentul Tehnic ele
Organizare şi Funcţionare al S.C. RAJA S.A. Constanţa şi al contractului ele furnizare/

prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu
proprietari/ reprezentantul condominiului/ ansamblului de locuinţe.

asociaţia

2. DETERMINAREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE
FACTURAREA ACESTORA

de

ŞI

Determinarea consumurilor de apă se face conform reglementărilor legale în
v1goare.
Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/ reprezentantul condominiului/
ansamblului de locuinţe are obligaţia să efectueze calculul şi repartiţia consumurilor de
apă, inclusiv să repartizeze cota parte din diferenţele între suma citirilor de pe
apometrele individuale şi branşament, după criteriile aprobate de adunarea generala a
asociaţiei de proprietari sau criteriile stabilite în cadrul condominiului/ ansamblului de
locuinţe. Utilizatorul individual poate contesta tabelul întocmit de care reprezentantul
asociaţiei de proprietari/ condominiului/ ansamblului de locuinţe cu defalcarea
consumului general pe utilizatorii individuali, numai în raporturile sale cu aceştia.
Stabilirea consumurilor de apa în vederea facturării individuale se face pe baza
înregistrarilor aparatului de măsură general, amplasat în caminul apometric al
asociaţiei/ imobilului de tip condominiu/ ansamblului de locuinţe.
Contravaloarea consumului de apă şi canalizare se încasează de la utilizatorul
individual pe baza de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către
operator, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.
Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantităţile de apă şi canalizare
stabilite, facturile tiind comunicate de către administratorul asociaţiei de proprietari/
reprezentantul condominiului/ ansamblului de locuinţe pe baza de tabel cu semnătură
sau prin poştă.
Tarifele pentru livrarea apei şi a serviciilor de canalizare sunt cele aprobate legal
la data facturării.
Ca stimulent pentru defalcarea consumurilor pe apartamente, precum şi
distribuirea facturilor la utilizatorii individuali, S.C. RAJA S.A. Constanţa va plati un
comision pentru prestari servicii de intermediere în sumă tlxă, funcţie de numarul de
facturi comunicate utilizatorilor, pe baza unui contract de prestări servicii de
intermediere încheiat cu asociaţia de proprietari/ contract de colaborare încheiat cu
reprezentantul condominiului/ ansamblului de locuinţe.
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ANEXA A
C O N V EN TI E
•
de factm·are individua lă a consumurilor de a pă şi ca naliza re
anexă la contractul de furnizare/prestare a serviciului ele alimentare cu apă şi de canalizare
nr. ............ din data de .................... încheiat cu

Capitolull: Părţi
Art.l. Co n ve n ţ ia se încheie între:
S.C. RA JA S.A. CONSTANTA
•
Str. Că lăraş i nr. 22-24
Telefon: 024 1 664046, fax: 024 1 662577; 024 1 66 1940
În sc ri să la Registrul Co m erţului sub nr. J 13/80/ 199 1
Cont virament: R036RNCBO II 40 1493735000 1 B.C. R. Co nstanţa,
CU I: RO 1890420
Reprezentată prin:
DIRECTOR GENERAL FELI X STROE
DI RECTOR ECONOM IC TE REZA BĂ RĂNESCU
numi tă

în continuare: OPERATOR, pe de o parte ş i
1. As ociaţia de Proprietari ................................. , cu sed iul în localitatea ............................. , aleea
............................., nr. ............ , bl. ........................ , judeţ ul ............................. , autori zată prin încheierea
judecato rească
nr. ..............................., em1 sa de Judecăto ria ..... .........................., C.I.F.
............................. , re prezentată de .................................., având funcţia de p reşed i nte, în calitate de
UTILIZATOR pe de a ltă parte şi
2. Domnul ............................... identificat cu CI seria ............... nr ...................... , CN P ............................ .
cu do1niciliul în localitatea ......................., aleea ........................... , 1u· . ................. , et ................., ap .
................ , judeţ ul ..... ..................... si doamna ............................. identificata cu CI seria ................ nr
................... , CN P .......................... cu don1iciliul în localitatea ..........................., aleea ....................... ,
nr. ................ , et ............... , ap ............................. , judeţul ....................... , denumiti UTILIZA TOR
INDIVIDUA L, în calitate de benefi ciari finali, pe de a ltă parte, pentru imobi lul din localitatea
....................... , aleea ................... , nr. ............ , bl . .. ..............., scara .............. , ap. ......, j udetul

Ca pitolul li : Obiectul conve nţiei
Art.2
( 1) Obiectul prezentei co n ve nţii îl constituie reglementarea raporturi lor dintre operator, asoc i aţ ia de
proprietari ş i utili zatorul indi vidual privind co ndiţiil e de stabilire a consumurilor ş i plata acestora prin
facturarea către utilizatorul individual a unei cote- părţi din consumul total de apă înregistrat de aparatu l
de măs ură general, amplasat în caminul apometric al imobilul ui de tip condominiu, precum şi a
serviciilor aferente de canalizare.

Capitolul III: Sistemul de evidenţă şi stabilirea consumu rilor de apă şi cana lizare
Art.3
( 1) Data citirii apometrului general de către reprezentantul operatorului ş i preşed i nte l e/ admin istratorul
asociaţie i de proprietari , pe bază de proces verbal de constatare se mnat ş i ştampi lat de către asoc i aţie
este ................ ale lunii. În cazul în care asociaţia de propri etari nu îşi îndep li neşte ob li gaţ ia de încheiere
a procesului verbal de constatare, acest proces verbal va fi valabil întocmit numai de către reprezentantul
operatoru lui şi va fi deplin opozabil atât asociaţi e i de proprietari cât şi utilizatorilor individual i.
(2) Odată cu întocmirea procesului verbal de constatare a consumului general înregistrat pe contori i de
branşament ai imobilului, se va preda de către administratorul asociaţiei şi tabel ul cu defalcarea
consumului general pe utilizatorii indi viduali , tabel semnat şi ştampi l at de către preşedinte le asociaţiei ,
întocmit conform anexei B+D, tabel pe baza căruia operatorul va emite facturi le individuale. Părţil e
convin că tabelul trebuie să fie semnat de preşedintele asociaţiei de propri etari , aprobat de comitetul
executiv al asociaţ i e i de proprietari, ş i re prez intă dovada faptului că debitul fiecărui utilizator reprezintă
o datorie certă, lic hidă ş i ex i gibi l ă.
(3) În cazu l în care asociaţia de proprietari nu îşi îndep lineşte obli gaţ ia de a preda tabelul , părţi l e convin
că factu rarea indi vi dua l ă va avea loc în termen de 5 zil e de la data întocmirii procesulu i verbal de
constatare, pe baza tabelului predat cu o luna înainte, astfel: se determi nă pentru fi ecare utilizator
ind ividual cota-parte facturată cu o lună înainte, iar dife renţa înreg i strată pe apometrul general se va
regulariza la citirea ş i în factura lunii următoare .
(4) În cazu l în care nici în luna următoare ap licării modalităţii de facturare ind ividuală prevăzută în art. 3
alin. (3), asociaţia de proprietari nu îşi îndep lineşte obli gaţia de a preda tabelul, părţ il e convin că
facturarea individuală va avea loc tot în baza ultimului tabel semnat de reprezentanţii asoc iaţiei şi predat
operatorului.
(5) Regularizarea consumurilor facturate individual pe baza apometrului general potrivit at1. 3 alin. (3) şi
(4), va avea loc la citirea apometrului general împreună cu reprezentantul asociaţiei.
(6) Părţile convin ca valorile determ inate ş i facturate individ ual potrivit art. 3 alin. (3) ş i (4), constituie
un debit cert, li chid ş i exigibil.
(7) Ridicarea facturi lor individuale pe bază de tabel de către admin istratorul asociaţiei se va face în
termen de 5 zi le de la data predării către societate a tabelului nominal cu defalcarea consumului pe
apartamente sau, după caz, de 5 zi le de la data facturării , potrivit art. 3 alin. (3) sau (4). În cazul în care
asoc i aţia nu ridică borderoul cu facturi le emise de operator în termenu l de mai sus, sau restitui e
borderoul cu dovezile de comunicare ale facturilor cu s pecificaţia că utilizatorul indiv idual nu este
acasă, a murit, refuză primirea etc., facturi le individuale se cons ideră a fi comunicate de la data emi teri i
lor.
(8) În cazul în care asociaţia de proprietari nu prezintă timp de 2 luni consecutiv de la data convenită în
prezenta convenţ ie de facturare, tabelele privind ca lculul şi stabi li rea consumurilor individuale,
operatorul va întrerupe furnizarea apei cu o notificare prealabil ă cu cinci zile înaintea întreruperii
efective.
Art.4 Cantitatea de apă uzată deversată în reţeaua de canalizare se stabi l eşte ca fiind egală cu cantitatea
de apă facturată, în conformitate cu Regulamentul Tehnic de Organizare şi Funcţionare al S.C. RAJA
S.A. Co nstanţa şi al contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă ş i de canali zare
încheiat cu asoc i aţia de proprietari.

Capitolul IV : Drepturile şi obligaţiile operatorului
Art.S Operatorul are următoarele drepturi :

factureze individual la tarifele în vigoare cant ităţi l e de apă ş i canal furni zate, determinate potrivit
art. 3 şi să încaseze c/valoarea servicii lor prestate;
2. să aplice penalităţile stabilite prin a11 3 1, pct. 7 din Legea nr 24 1/2006 mod i ficată, prin derogare de
la a11. 42, pct 1O, din Legea nr. 5 1/2006 modificată, în cazul neachitări i facturilor la termen;
1.

să

di spoziţiilor
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3. să iniţieze moditicarea şi completarea convenţiei de facturare individuală de apă şi canalizare sau a
anexelor acestora, ori de câte ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte adiţionale;
4. să solicite recuperarea debitelor in instanţă de la utilizatorii individuali, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la expirarea termenului de plată a facturilor:
5. in cazul in care. urmare acţionării in judecată in vederea recuperării debitului, utilizatorul individual
contcstă modul de calcul al facturilor individuale, operatorulişi rezervă dreptul de a chema in judecată
in solidar asociaţia de proprietari prin preşedinte, care este răspunzatoare de corectitudinea valorilor
inscrise in evidenţele asociaţiei;
6. să intrerupă furnizarea apei, in cazul in care asociaţia de proprietari, prin administrator, nu prezintă
timp de 2 luni consecutiv de la data convenită in prezenta convenţie de facturare, tabelele privind
calculul şi stabilirea consumurilor individuale.
Art.6 Operatorul arc următoarele obligaţii :
\. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/ prestarea serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare încheiat cu asociaţia de proprietari;
2. să respecte prevederile normelor tehnice, reglementărilor şi legislaţiei in vigoare din domeniul
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;
3. să factureze individual consumul de apă şi canalizare în conformitate cu metodologia de calcul a
consumului individual de apă/ canal stabilită conform prezentei convenţii;
4. să citească la data convenită de comun acord cu administratorul asociaţiei de proprietari, apometrul
general al imobilului şi să preia tabelul cu consumul de apa defalcat pe apartamente de către
administratorul asociaţiei de proprietari;
5. să asigure continuitatea în alimentarea cu apă în limitele gradului de asigurare în furnizarc, prevăzute
în contractul de li.Irnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare incheiat cu asociaţia
de proprietari.
Capitolul V: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 7 Utilizatorul, asociaţia de proprietari, are, pe lângă drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul
de furnizare/ prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi următoarele obligaţii:
\. să aducă la cunoştinţa operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data când a luat la
cunoştinţă de modificare, orice modificare a datelor de identificare ale utilizatorilor individuali către
care sunt prestate serviciile contractate;
2. să citească la data convenită de comun acord cu reprezentantul societăţii apometrul general, consum
contirmat prin procesul verbal de constatare semnat şi ştampilat de către asociaţie. Odată cu întocmirea
procesului verbal de constatare a consumului general înregistrat pe contorii de branşament al imobilului,
asociaţia de proprietari va preda şi tabelul cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali,
tabel semnat şi ştampilat de către preşedintele asociaţiei de proprietari, conform anexei B+D, tabel în
baza căruia operatorul va emite facturile individuale;
3. de a comunica facturile utilizatorilor individuali, în termen de 2 zile de la data ridicării facturilor
individuale de la sediul societăţii şi să le predea utilizatorilor individuali, pe bază de borderou de predare
-primire, cu semnatura acestora, borderou care va fi predat societăţii in termen de 3 zile de la data
expirării tennenului prevăzut pentru ridicarea facturilor de la sediul societăţii;
4. să-şi modifice statutul, prevăzând obligaţia membrilor săi, utilizatorii individuali, să achite direct
către S.C. RAJA S.A. Constanţa contravaloarea prestaţiilor de apă şi canalizare, conform convenţiilor
de facturare individuală;
5. în cawl în care asociaţiei de proprietari i se aduce la cunostinţă despre rezilierea unui contract de
cesiune de creanţă încheiat anterior convenţiei de facturare individuală cu un membru al asociaţiei
respective, aceasta are obligaţia de a introduce valoarea reziliată constând in c/va\oare consum apă pe
ultimul tabel dat spre facturare către societate.
Art.8 Utilizatorul individual, proprietarul de apartament, are urmatoarele drepturi :
\. să beneticieze de serviciile de apă şi canalizare conform contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat de societate cu asociaţia de proprietari;
2. să tie informat de răspunsul dat de operator la sesizările asociaţiei de proprietari.
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Art.9 Utilizatorul individual are

următoarele obligaţii:

1. să achite integral şi la termen contravaloarea facturi lor emise de către operator privind servicii le
prestate, inclusiv eventualele deb ite restante recunosc ute de acesta, conform anexei B+D;
2. să accepte calculul ş i repa rti ţia consumurilor efectuate de asociaţia de proprietari, inclusiv d iferen ţa
dintre consumul înregistrat de apometrul general ş i suma consumurilor di n apartamente;
3. să ex ploateze ş i să între ţină instalaţiil e proprii pentru asigurarea util izării efi ciente a ape i potabi le;
4. să nu modifice insta l aţi ile de apă potabi lă aferente apartamentului , decât cu acord ul asoc i aţiei ele
proprietari;
5. să pe rmită accesu l re preze ntanţil o r legali ai asoc i aţ ie i de proprietari la instal aţiile de furniza re a apei
aferente apartamentelor pentru verificarea funcţio nării ş i integrităţ ii acesto ra, precum ş i pentru stabi lirea
consumului de apă defalcat pentru fiecare apat1ament;
6.în cazul în care, pe lâ ngă această convenţ ie de facturare ind i vi duală ex i stă ş i contract de cesiune ele
creanţă închei at anterior prezentei convenţii şi care se rezi li ază în co nd i ţiil e prevăzute în contractul de
ce siune de creanţă respectiv, valoarea contractului de ce siune este rec unosc ută de către uti1izatorul
individual, urmând a se recalcu la va loarea din ultimul tabel dat spre facturare de căt re admini strator cu
valoarea cesionată ş i rezi 1iată.
Capitolul VI: Determinarea consumurilor individuale de apă şi canalizare
Art.lO Determinarea consumurilor de apă se face conform reglementăr il or legale în vigoare.
Art.ll Comitetul executiv al asoc i aţ i e i de propri etari are obii gaţ i a să efectueze calcu lul şi

repartt ţt a

consumurilor de apă pe apartamente inclusiv să repartizeze cota pm1e din d i ferenţe l e între suma citiri lor
de pe apometrele individuale ş i branşament, după criteriile aprobate de adunarea ge nerală a asoc iaţ iei de
proprietari. Utilizatorul individual poate contesta tabelul întocmit de a sociaţie cu defal carea consumului
general pe utilizatorii individuali numai în raporturile sale cu asoci aţ ia. Stabilirea consumurilor de apă în
vederea facturării individuale se face pe baza înregi străril o r aparatulu i de măsura general, amplasat î n
caminul apometric al imobilului de tip condom iniu, potrivit di spoziţ i i lor art. 3.
Capitolul VII: Facturare şi modalităţi de plată
Art.12 Contravaloarea consumului de apă şi canalizare se încasează de la util izatorul individual pe bază

factura reprezintă documentul de pl ată emis de către operator, în conformitate cu l egis l aţi a
în vigoare.
Art.13 Facturarea se va face lunar, î n conformitate cu cant ităţ ile de apă ş i cana li zare stabilite potrivit art.
3, facturile fiind comunicate de către adm ini stratorul asoci aţiei de proprietari pe bază de tabel cu

de

factură ;

fisca lă

semnătură.

Art.14 Facturi le emise în cond iţiil e prevăzute la art. 12 sunt acceptate ş i recunosc ute de uti lizatorul

individual, făcând dovada faptului că datoria este ce rtă, lichidă ş i exigib i l ă.
Art.lS Factura individuală emi să de operator trebuie să conţ i nă ce l puţin urm ătoare le i nformaţii:
destinatarul facturii , data emiterii facturii , termenu l de plată scadent, perioada pentru care s-a facut
facturarea consumului de apă/cana l , se mnătura şi ştampila emitentu lui , se mnificaţ i a fiecăre i o bli gaţii de
p lată cuprinse în factură (plata pentru consum apă/cana l , pentru penalitati), tarifele apl icate, temeiul
legal de preţ, sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, precum şi valoarea tota lă de plată.
Art.16 Tarifele pentru li vrarea apei ş i a servicii lor de canali zare sunt cele aprobate legal la data
fac tu rări i.
Art.17 Facturile pot fi achitate de consumator prin urmatoarele modalităţi de p l ată :
a) la casieria furnizorului ;
b) la bancă, prin transfer bancar în contu l operatorul ui;
c) orice alt mod prevăzut în di spoziţiile legale pri vitoare la plată, acceptat ş i practicat de
furni zor;
Art.18 Plata facturi lor este obligatorie şi se va face integral în termen de scade n ţă de 15 zi le de la data
em iterii facturilor, data emiterii facturii ş i termenul de scadenţă se înscriu pe factură, conform pct. 3 art.
30, din Legea nr. 241 /2006 modificată.
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Art.l9 Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de
întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începand cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a pcnalităţilor nu poate depăşi cuantumul clebitului ŞI se constituie venit al
operatorului.
Art.20 Corespunzător modului de plată convenit cu utilizatorul (dintre cele practicate de operator),
factura se consideră achi tată de către utilizatorul individual la data înregistrării plăţii în extrasul de cont
bancar al operatorului, la data intrării numerarului în casieria furnizorului, în cazul plăţii la casierie, sau
prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legale de plată şi convenit cu operatorul.
Art.2l În cazul în care pe documentul ele plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate
facturile în ordine cronologică.
Capitolul VIII : Răspunderea contractuală
Art.22 Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract,
părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului Comercial şi ale celorlalte acte
normative în vigoare.

Art.23 În cazul în care pe parcursul derulării contractului vor apărea modificări legislative privind
modul de calcul al penalităţilor, acestea se vor calcula în funcţie de termenele şi cuantumurile prevăzute
ele legislaţia în vigoare la data emiterii facturilor.
Art.24 Părţile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a
litigiilor ce decurg din această convenţie, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore.
Art.25 Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în decurs de
48 ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea
autorităţii competente ele la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majoră.
Art.26 Întreruperea furnizării apei se va face numai cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prevederilor
contractului de furnizare/ prestarc a serviciului de alimentare cu apă şi ele canalizare încheiat cu asociaţia
de proprietari, la care prezenta convenţie este anexă, şi a reglementărilor în vigoare.
Capitolul IX Durata convenţiei
Art.27
( 1) Prezenta conventie se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Proprietarii care îşi înstrăinează apmiamentele sau spaţiile cu altă destinaţie, sunt obligaţi ca la
întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi inclusiv a cheltuielilor care le revin către
S.C. RAJA S.A., iar noul proprietar este obligat să accepte continuarea convenţiei de facturarc
individuală.

Capitolul X Încetarea convenţiei
Art.28
Prezenta convenţie poate înceta în următoarele cazuri :
1.
prin rezilierea contractului ele furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
canalizare încheiat între operator şi asociaţia de proprietari, în condiţiile legii;
2.
în alte situaţii prevăzute ele lege.

apă şi

de

Capitolul XI Litigii
Art.29 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie rezolvată pe cale amiabilă.
Art.30 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, păi1ile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti române competente.
Capitolul XII : Alte clauze
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Art.3l Utilizatorul individual recunoaşte că la data încheierii prezentei convenţii înregistrează un debit
de
lei. reprezentând c/val. consum apă/canal facturate de către S.C. RAJA S.A.
Constanţa şi neachitate de către el.
Art.32 Modificarea prezentei convenţii se poate face prin act adiţionaL cu acordul părţilor.
Art.33 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract şi/sau ca urmare a modificărilor
legislative. părţile se supun prevederilor legislaţiei specilice în vigoare, ale Codului civil şi Codului
Comercial, târă a se încheia acte adiţionale la contract.
Prezenta

convenţie

s-a încheiat în 3 exemplare

OPERATOR
SC RAJA SA Constanţa
Director General,
Felix STROE

şi intră

în vigoare de la data

UTILIZATOR
de Proprietari ..... .

Asociaţia

semnării

ei.

UTILIZATOR
INDIVIDUAL

Preşedinte.

C.l. seria ............ nr. ............ .
CNP ................................. .
Director Economic,
Tereza BĂRĂNESCU

Director Juridic,
Elena SFRIJA
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C.l. seria ........ nr ................... .
CNP ...................................... .

