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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

1. Părțile  

Compania de Apă Arad SA, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, având CUI 

1683483, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/110/1991, cont bancar 

RO72RNCB0015006156840001, deschis la BCR Arad, reprezentată legal prin Director General 

ing. Borha Gheorghe Vasile, denumită în cele ce urmează Prestator, și 

Domnul/Doamna ..............................................................., cu domiciliul în loc. .........................., 

str. ....................................................., nr. ............., bl. ........., sc. ........., ap. ........., jud. ................., 

identificat/ă cu CI/BI seria ............, nr. .........................., eliberat de ..........................., la data 

......................., CNP ..................................................................., telefon ....................................., 

e-mail ....................................., cod abonat ........................, contract actualizat nr. .................../ 

..........................., denumit în continuare Beneficiar 

.........................................................................., cu sediul în loc. .............................., str. 

.................................................., nr. ..........., bl. ........., sc. ........., ap. ........., jud. ........................, 

având CUI .............................., nr. înregistrare ORC ............................., cont bancar 

....................................................................., deschis la .................................., reprezentată legal 

prin dl/dna ............................................., în calitate de ..................................., telefon 

....................................., e-mail ....................................., cod abonat ........................, contract 

actualizat nr. .................../ ..........................., denumit în continuare Beneficiar. 

2. Obiectul contractului 

(1) Obiectul contractului îl constituie verificarea metrologică de către Prestator, a contorului 

Dn ............., tip ............................,  seria ........................................., montat la adresa: loc. 

........................, str. ..........................................., nr. ......., bl. ........, ap. ......., jud. Arad, urmare a 

solicitării Beneficiarului manifestată prin semnarea prezentului contract. 

(2) Contorul care urmează a fi verificat metrologic va fi demontat/montat de la/la adresa 

Beneficiarului și transportat la/de la Laboratorul de Metrologie din Arad, str. Poet Ioan 

Alexandru, nr. 2-4, jud. Arad, doar de către Prestator.  

3. Prețul contractului și modalitatea de reglare a consumului din factura contestată 

(1) În cazul în care contorul este declarat ADMIS, Beneficiarul se obligă să achite Prestatorului 

tariful pentru verificarea metrologică și cel pentru demontare/montare contor. Tariful pentru 

demontare/montare contor este stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei 

de Apă Arad SA nr. 24/29.03.2019 și este în valoare de 300 lei+TVA. Tariful pentru verificarea 

metrologică este stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad 

SA nr. 125/12.08.2016, în funcție de diametrul contorului, astfel: 

- Verificare contoare de apă tip multijet DN 15 - 69.28 lei/ buc+TVA  

- Verificare contoare de apă tip multijet DN 20 - 69.63 lei/ buc+TVA  

- Verificare contoare de apă tip multijet DN 32 - 85.53 lei/ buc+TVA  

- Verificare contoare de apă tip multijet DN 40 - 86.28 lei/ buc+TVA  

- Verificare contoare de apă tip multijet DN 50 - 103.89 lei/ buc+TVA  

(2) Dacă în urma verificării metrologice, contorul este declarat RESPINS, cheltuielile cu 

verificarea metrologică sunt în sarcina Prestatorului.  
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(3) Contorul se verifică la trei debite: nominal (permanent), minim și de tranziție. În cazul în care 

apometrul înregistrează consum în plus (în defavoarea utilizatorului) la debitul nominal 

(permanent), operatorul serviciilor de furnizare apă și de canalizare va proceda la rectificarea 

facturii contestate, ținând seama de procentul erorii înregistrată de apometru la debitul nominal. 

În cazul în care contorul a fost declarat RESPINS, cu valori inferioare (a înregistrat mai puțin 

decât volumul de apă care a trecut efectiv prin contor), la debitul nominal (permanent), 

operatorul serviciilor de furnizare apă și de canalizare va emite o factură pentru diferență, pentru 

perioada contestată, ținând seama de procentul erorii înregistrată de apometru la debitul nominal. 

Factură contestată - ultima factură emisă de operator, contestată în termenul legal, de 15 zile 

Procentul erorii - litri înregistrați în plus la 100 de litri, la debitul nominal, de contorul defect  

Debit nominal - debit de referință în funcționarea contorului, la care acesta funcționează 

permanent 

Debit minim și Debit de tranziție - debite la care contoarele funcționează ocazional, nefiind 

debite de referință în funcționarea contorului 

 

4. Durata contractului  

(1) Prestatorul se obligă să execute serviciile menționate la art. 2 al prezentului contract la data 

de .................................. sau în termen de cel mult ....... zile lucrătoare de la data semnării 

prezentului contract. 

(2) În cazul în care nu este stabilită prin prezentul contract, data la care se va presta serviciul va 

fi comunicată de către Prestator Beneficiarului telefonic sau prin e-mail, cu 24 ore înainte. 

 

5. Facturare și penalități de întârziere 

(1) Prevederile Legii 241/2006 republicată actualizată, legea serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare, se aplică cu privire la termenul de plată, penalități și sistarea serviciului. 

(2) Factura se emite în termen de maxim 15 zile de la data prestării serviciului. 

(3) Termenul de scadență este de 15 zile de la emiterea facturii. 

(4) Pentru neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței, se vor aplica penalități de 

întârziere, care se datorează începând cu prima zi după data scadenței și vor fi egale cu nivelul 

dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

(5) Pentru neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței, Prestatorul este 

îndreptățit să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare, 

urmare a transmiterii unei notificări în acest sens. 

 

6. Obligațiile Prestatorului 

(1) Să presteze serviciile ce fac obiectul contractului cu profesionalism și operativitate, cu 

respectarea prevederilor prezentului contract. 

(2) Să respecte termenele convenite în prezentul contract, privind finalizarea serviciilor. 

(3) Să comunice Beneficiarului rezultatul verificării metrologice, consemnat în Fișa de 

reclamație, după definitivarea procedurilor de verificare. 

 

7. Obligațiile Beneficiarului 

(1) Să pună la dispoziția Prestatorului toate datele și informațiile reale, necesare realizării 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 



 

 

3 
 

(2) Să asigure Prestatorului accesul la contor. 

(3) Să achite contravaloarea serviciilor prestate în termenul de scadență de 15 zile de la emiterea 

facturii. 

 

8. Alte clauze 

(1) În cazul în care Beneficiarul nu asigură accesul Prestatorului pentru demontarea contorului la 

data stabilită prin prezentul contract ori la cea comunicată conform art. 4 alin. (2), se consideră 

că acesta a renunțat la serviciile contractate. Dacă Beneficiarul va mai dori verificarea 

metrologică a contorului, se va încheia un nou contract iar consumul contestat se va considera a 

fi cel cuprins în ultima factură emisă de Operator contestată în termenul legal de 15 zile.   

(2) Dacă demontarea contorului nu poate fi realizată din motive tehnice, data prestării serviciului 

se va decala, urmând ca Beneficiarul să fie anunțat telefonic sau prin e-mail despre noua dată. 

(3) În cazul în care, din motive obiective, Laboratorul de Metrologie nu poate efectua verificarea 

metrologică, aceasta va fi efectuată după înlăturarea respectivei cauze obiective. 

(4) Eventualele divergențe apărute în legătură cu prezentul contract vor fi rezolvate pe cale 

amiabilă. În cazul în care părțile nu pot soluționa divergența pe cale amiabilă, se vor adresa 

instanțelor judecătorești competente de la locul prestării serviciului care face obiectul prezentului 

contract. 

 

Prezentul contract a fost încheiat azi, ............................., în două exemplare originale. 

 

 

            Prestator,          Beneficiar, 

 

Compania de Apă Arad SA     .................................................... 

    prin reprezentant legal      reprezentată prin 

ing. Borha Gheorghe Vasile     .................................................... 


