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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
nr.____________/__________ 

 
 
CAPITOLUL I PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Art. 1. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. 
Drăghiescu, nr. 20, judeţul Neamţ, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J27/499/2003, cod de 
înregistrare fiscală RO15346437, cont RO04BRDE280SV 04771562800/ROL deschis la BRD Piatra 
Neamţ, telefon 0233-233340, fax 0233-218937, reprezentată de __________________, având funcţia 
de Director General, denumită în continuare OPERATOR, şi: 
_________________ cu sediul în ____________________________________ înmatriculată la 
Registrul Comerţului cu nr. _______________  cod de înregistrare fiscală ______________ cont 
___________, deschis la ___________, reprezentată de _____________________, având funcţia de 
___________, tel. ______________ denumit în continuare UTILIZATOR. 
 
CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea următoarelor servicii: 
a) preluarea apelor uzate în staţiile de epurare SEAU Piatra Neamţ, Bicaz, Roman şi Tg. Neamţ   
provenită din activitatea de vidanjare executată de UTILIZATOR, cu vidanja din dotare, la beneficiarii 
săi. 
b) efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate 
provenite din vidanjare. 
 
CAPITOLUL III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI 
 
Art. 3. OPERATORUL are următoarele drepturi: 
3.1. Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice ce fac obiectul prezentului  
contract. 
3.2. Să monitorizeze cantitativ apa uzată adusă spre preluare. 
3.3. Să monitorizeze calitativ apa uzată adusă spre preluare, în scopul verificării respectării 
indicatorilor de calitate impuşi de Normativului NTPA 002. 
3.4. Să întrerupă preluarea apelor uzate în staţia de epurare după cum urmează: 
3.4.1. Imediat şi fără preaviz în următoarele situaţii: 
a) UTILIZATORUL nu respectă obligaţiile şi clauzele contractuale. 
b) UTILIZATORUL nu predă probele  de apă uzată din vidanja sosită la descărcat pentru stabilirea 
calităţii acesteia împuterniciţilor OPERATORULUI. 
c) UTILIZATORUL nu achită factura în termen de 15 zile de la data emiterii. 
d) la cererea scrisă a UTILIZATORULUI. 
3.4.2. Cu preaviz de minim 24 de ore, în situaţiile în care în staţia de epurare se efectuează lucrări de 
reparaţii şi întreţinere, modernizări, sau fluxul tehnologic nu permite mărirea debitului influentului. 
3.5. Să aplice penalităţi prevăzute de HG nr. 472/2000, OUG 73/2005 şi HG nr. 522/2009 privind 
unele măsuri de protecţie a calităţi resurselor de apă, pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise 
ale poluanţilor din apele uzate, consemnate în Anexa nr.1 la prezentul contract şi care face parte 
integrată din acesta. 
3.6. Să elibereze şi să încaseze contravaloarea garanţiei (10 euro la cursul BNR de la data depunerii 
garanţiei) pentru cardul de acces pentru punctul de vidanjare din SEAU Piatra Neamţ. 
 
Art. 4. OPERATORUL are următoarele obligaţii: 
4.1. Să verifice Formularul de încărcare - descărcare deşeuri nepericuloase şi documentele de 
transport (bon transport, aviz expediţie, aviz însoţire marfă). 
4.2. Să inspecteze, vizual, probele de apă uzată şi să aprobe preluarea apelor uzate aduse cu vidanja 
UTILIZATORULUI. 
4.3. După efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate, să 
întocmească actele necesare pentru facturarea rapoartelor de încercare şi, dacă este cazul, 
documentaţia privind penalităţile ce se vor percepe de la UTILIZATOR. 
4.4. Să aducă la cunoştinţă UTILIZATORULUI cu cel puţin 24 de ore înainte, în scris sau telefonic, 
faptul că nu poate prelua ape uzate datorită unor lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere 
planificate la utilajele folosite în staţia de epurare. 
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4.5. Să aducă la cunoştinţă UTILIZATORULUI modificările de tarif. 
 
 
CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 
 
Art. 5. UTILIZATORUL are următoarele drepturi: 
5.1. Să beneficieze de serviciile publice de preluare şi procesare a apelor uzate în staţiile de epurare 
SEAU Piatra Neamţ, Bicaz, Roman, Tg. Neamţ şi de efectuarea analizelor de laborator pentru 
determinarea parametrilor apelor uzate, în condiţiile prevăzute în contract. 
5.2. Să conteste facturile când constată diferenţe între cantităţile facturate şi cele deversate în staţia 
de epurare. 
 
Art. 6. UTILIZATORUL are următoarele obligaţii: 
6.1. Să descarce numai cu acordul OPERATORULUI şi în punctul de preluare indicat de şeful staţiei 
de epurare. 
6.2. Să asigure pentru apele uzate aduse spre preluare OPERATORULUI, condiţiile impuse în 
Normativul NTPA-002, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 
localităţilor şi direct în staţiile de epurare, precum şi valoarea principalilor indicatori de calitate 
prevăzuţi în Anexa nr. 1 la contract. Pentru orice depăşire se vor calcula penalităţi. 
6.3. Să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor 
uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape uzate care în 
secţiunea de control contin: 

 materii în suspensie ale căror calitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a  
canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală; 

 substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de 
canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi; 

 substanţe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, 
pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi a staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, 
împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive; 

 substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în 
pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; 

 substanţe cu grad ridicat de periculozitate; 

 substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să 
contribuie la poluarea mediului înconjurător; 

 substanţe colorante ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de 
canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în 
care se evacuează apele epurate; 

 substanţe inhibatoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; 

 substanţe organice sau biodegradabile, în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de 
epurare a treptei biologice. 

6.4. Să întocmească şi să predea Operatorului documentele de transport a apei uzate, respectiv 
bonul de transport/avizul de expediţie şi formularele de încărcare-descărcare nepericuloase, întocmit 
de către expeditorul deşeurilor, conform HG 1061/2008, din care să rezulte, în mod specific, 
expeditorul apelor uzate, cantitatea si natura acestora. 
6.5. Să preleveze, în prezenţa reprezentatului Operatorului, probă de apă uzată din vidanjă şi să o 
predea în laborator. 
6.6. Să nu realizeze descărcarea vidanjei până la primirea acceptului din partea reprezentanţilor 
Operatorului. 
6.7. Să ia măsuri de stocare a apelor uzate pentru cel puţin 48 ore pentru prevenirea inundării 
incintelor societăţii unde execută vidanjarea, atunci când staţia de epurare nu poate prelua apele 
uzate la termenul solicitat. 
6.8. Să achite contravaloarea facturilor pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea 
determinării indicatorilor de calitate ai apelor uzate care se deversează în staţia de epurare în termen 
de 15 zile de la data emiterii acestora. 
6.9. Să achite contravaloarea facturilor pentru efectuarea operaţiei de epurare a apelor uzate 
deversate în staţia de epurare în termen de 15 zile de la data emiterii acestora. 
6.10. Să achite contravaloarea facturilor, pentru penalităţile aplicate pentru depăşirea concentraţiilor 
maxime admise ale poluanţilor din apele uzate deversate, în termen de 15 de zile de la data emiterii 
acestora. 
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6.11. Să achite contravaloarea garanţiei (10 euro la cursul BNR de la depunerii garanţiei) pentru 
cardul de acces pentru punctul de vidanjare din SEAU Piatra Neamţ. Emiterea unui card nou se va 
realiza după reţinerea garanţiei. 
6.12. Să transmită la sfârşitul fiecărei săptămâni lista cu toate contractele pe care trebuie să le 
onoreze în săptămâna următoare, iar în caz de intervenţii urgenţe acestea sunt transmise în ziua 
respectivă. 
6.13. Să aducă la cunoştinţă OPERATORULUI, în termen de 15 zile, orice modificare a datelor sale 
de identificare, precum şi a adresei la care OPERATORUL urmează să trimită facturile. 
6.14. Să solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizării serviciilor în termen de 15 zile de la data 
încetării activităţii în zonă. 
6.15. Este interzisă sub sancţiunea rezilierii imediate a contractului şi plata de daune în cazul 
deversării apei uzate în alte puncte ale reţelei de canalizare decât cel prevăzut în prezentul contract. 
6.16. Se obligă, prin semnătură, ca pe teritoriul SEAU să respecte întocmai indicaţiile 
OPERATORULUI. 
6.17. Vidanjarea se va realiza exclusiv din zonele/străzile pe care nu se află reţea publică de 
canalizare.  Operatorul serviciului/ prestatorul din prezentul contract îşi rezervă dreptul de a verifica 
respectarea acestei clauze, sub sancţiunea rezilierii contractului în caz de nerespectare. 
 
CAPITOLUL V STABILIREA CANTITĂŢILOR DE APĂ UZATĂ PRELUATĂ ÎN STAŢIA DE 
EPURARE ŞI A MONITORIZĂRII CALITĂŢII APELOR UZATE 
 
Art.7. Stabilirea cantităţilor de apă se va face astfel : 
Cantitatea de apă preluată spre epurare la o descărcare în staţia de epurare se stabileşte la 
capacitatea maximă a vidanjei.  
 
Art.8. Numărul şi frecvenţa probelor prelevate pentru determinarea indicatorilor de calitate se 
determină astfel: pentru toate tipurile de ape uzate, menajere sau industriale, se va preleva 1 probă 
pentru fiecare descărcare. 
 
Art. 9. Lista contractelor UTILIZATORULUI care va fi înmânată operatorului saptămânal, va cuprinde 
următoarele: 
a) – denumirea beneficiarului 
b) – profil de activitate al beneficiarului 
c) – cantitatea de apa uzată de vidanjat 
d) – data vidanjării 
 
Art. 10. Vor fi determinaţi următorii indicatori de calitate : 
a) – pentru apa uzată menajeră: pH, suspensii, amoniu, CCOCr, CBO5, fosfor total, substanţe 
extractibile cu solvenţi organici, sulfuri totale, detergenţi. 
b) – pentru alte tipuri de apă uzată, pe lângă indicatorii menţionaţi la pct. a), vor fi determinaţi şi alţi 
indicatori, specifici activităţii respective 
 
CAPITOLUL VI TARIFE, FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 
Art. 11. Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase de la beneficiar spre staţia de 
epurare reprezintă documentul primar pentru facturare. Un exemplar al documentului confirmat de 
primire de către OPERATOR, rămâne la şeful staţiei de epurare în vederea facturării 
UTILIZATORULUI. 
 
Art. 12. UTILIZATORUL poate face plata serviciilor prestate cu ordin de plată sau direct la casieria 
OPERATORULUI. 
 
Art. 13. În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră 
achitate facturile în ordine cronologică. 
 
Art. 14. Preţurile şi tarifele practicate de OPERATOR sunt cele aprobate potrivit prevederilor legale în 
vigoare, conform Anexei 2. 
 
CAPITOLUL VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
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Art. 15. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract, părţile răspund conform prevederilor legale. 
 
Art. 16. 
1 – Neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data emiterii ei, atrage majorări de întârziere egale 
cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat.  
2 – Dacă sumele datorate şi comunicate lunar, inclusiv majorările de întârziere, nu au fost achitate în 
termenul prevăzut, OPERATORUL poate suspenda executarea contractului fără preaviz. 
 
Art. 17. Părţile, la data încheierii contractului, sunt obligate să respecte prevederile ‘’Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare’’. 
 
Art. 18. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o 
invocă este exonerată de răspundere. 
 
CAPITOLUL VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
Art. 19. Contractul între OPERATOR şi UTILIZATOR poate înceta în următoarele cazuri : 
a) prin acordul scris al părţilor 
b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către UTILIZATOR, cu un preaviz de 30 zile 
lucrătoare, după achitarea debitelor către OPERATOR 
c) prin denunţarea unilaterală a contractului de către OPERATOR, în cazul în care împuterniciţii 
acestuia sunt împiedicaţi să execute prestaţiile contractate sau constată depăşiri majore şi repetate 
ale limitelor indicatorilor NTPA 002, în vederea protejării fluxului tehnologic al staţiei de epurare. 
d) rezilierea imediată cu plata de daune în cazul în care UTILIZATORUL deversează ape uzate în alte 
puncte ale reţelei de canalizare a OPERATORULUI, decât cel prevăzut în prezentul contract. 
Contractul încetează de drept fără nici o notificare în situaţia în care utilizatorului îi este retrasă 
autorizaţia emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului. 
 
CAPITOLUL IX ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ 
 
Art. 20. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referinţă: 
a) HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005 şi HG nr. 210/2007 
b) Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare NTPA-002/2002 
c) Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 
d) HG 472/2000 şi HG 522/2009 
e) OUG 73/2005 
f) HG 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
 
CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 21. În toate problemele care sunt prevăzute in prezentul contract, părţile se supun prevederilor 
legislaţiei specifice în vigoare, a Codului Civil şi Codului Comercial. 
 
Art. 22. 
Părţile convin ca : 
1. Modificările legislaţiei în materia de protecţie a surselor de apă modifică de drept contractul şi 
Anexa nr. 1. 
2. Toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea 
ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
3. În caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 
4. Programul de primire a apelor uzate este între orele 08.00-15.00 de luni până joi inclusiv şi 08.00-
13.00 vineri. 
 
Art. 23. Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
 
Art. 24. Prezentul contract se încheie pe perioadă nelimitată. 
 
Art. 25. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 
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Art. 26. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
Art. 27. Descărcarea şi preluarea apelor uzate vidanjate în staţia de epurare se va efectua cu 
autovehiculele:  
1. Numărul de înmatriculare: ________________, capacitate vidanjă .............................. 
................................................................................................................................ 
 
 
                   Operator,           Utilizator 
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA     ____________ 
DIRECTOR GENERAL 
 
 
SERVICIUL JURIDIC         ADMINISTRATOR 
         
ŞEF LABORATOR ANALIZE APĂ UZATĂ 
 
ŞEF SEAU PIATRA NEAMŢ 
         
COMERCIAL ZONĂ 
 
Întocmit, 
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ANEXA  NR.1  
la contractul nr.___________/____________ 

 
Încheiată între COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., cu sediul în municipiul Piatra 

Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr.20, judeţul Neamţ, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 
J27/499/2003,cod de înregistrare fiscală RO15346437, cont RO04BRDE280SV 04771562800/ROL 
deschis la BRD Piatra Neamţ, telefon 0233-233340, fax 0233-218937, reprezentată de 
_______________, având funcţia de Director General, denumita în continuare OPERATOR, şi: 
 _______________ cu sediul în _______________________________________  
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ______________________  cod de înregistrare fiscală 
________________ cont ___________, deschis la ___________, reprezentată de ____________, 
având funcţia de ____________, tel. ____________ denumit în continuare UTILIZATOR. 

INDICATORI  DE CALITATE A APELOR UZATE DEVERSATE ÎN STAŢIA DE EPURARE 
NR. 
CRT 

INDICATORUL DE CALITATE U.M. VALORI  MAXIM 
ADMISE 

1. Temperatura 0C 40 
2.  pH unit.pH 6,5  - 8,5 
3. Materii in suspensie mg/dmc 350 
4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile(CBO5) mg/dmc 300 
5. Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de 

potasiu (CCO-Cr) 
mg/dmc 500 

6. Substanţe consumatoare de oxigen (media conform  HG 
472/2000 ) 

mg/dmc 350 

7. Azot amoniacal (NH4
+) mg/dmc 30 

8. Azotaţi (NO3
- ) mg/dmc 25 

9. Azotiţi (NO2
-) mg/dmc 1 

10. Cianuri (CN-) mg/dmc 1 
11. Fosfor total (P) mg/dmc 5 
12. Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2- +H2S) mg/dmc 1 
13. Sulfiţi (SO3

2-) mg/dmc 2 
14. Sulfaţi (SO4

2-) mg/dmc 600 
15. Substanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dmc 30 
16. Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dmc 25 
17. Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H50H) mg/dmc 30 
18. Plumb (Pb2+) mg/dmc 0,5 
19. Cadmiu (Cd2+) mg/dmc 0,3 
20. Calciu (Ca2+) mg/dmc 300 
21. Cloruri (Cl-) mg/dmc 500 
22. Crom total (Cr3++ Cr6+) mg/dmc 1,5 
23. Crom hexavalent (Cr6+) mg/dmc 0,2 
24. Cupru (Cu2+) mg/dmc 0,2 
25. Nichel (Ni2+) mg/dmc 1 
26. Mangan total (Mn) mg/dmc 2 
27. Magneziu (Mg2+) mg/dmc 100 
28. Zinc (Zn2+) mg/dmc 1 
29. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dmc 0.5 

 
                   Operator,           Utilizator               
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA     ____________ 
DIRECTOR GENERAL 
 
SERVICIUL JURIDIC         ADMINISTRATOR 
         
ŞEF LABORATOR ANALIZE APĂ UZATĂ 
 
ŞEF SEAU PIATRA NEAMŢ 
         
COMERCIAL ZONĂ 
 
Întocmit, 



 

751-08-01 Rev. 1/04.05.2015                           Compania Judeţeană APA SERV S.A.                             Pag. 7/7 

ANEXA  NR.2  
la contractul nr._____________/________________ 

 
Încheiată între COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A., cu sediul în municipiul Piatra 

Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr.20, judeţul Neamţ, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 
J27/499/2003,cod de înregistrare fiscala RO15346437, cont RO04BRDE280SV 04771562800/ROL 
deschis la BRD Piatra Neamţ, telefon 0233-233340, fax 0233-218937, reprezentată de 
________________, având funcţia de Director General, denumita în continuare OPERATOR, şi: 
 _____________cu sediul în ____________________________________ înmatriculată la 
Registrul Comerţului cu nr. _________________  cod de înregistrare fiscală ________________ cont 
___________, deschis la ___________, reprezentată de __________________, având funcţia de 
____________, tel. _____________ denumit în continuare UTILIZATOR. 
 

Tarife analize apă uzată 
 
Aprobate de Consiliul de Administraţie al CJ Apa Serv SA prin Decizia nr. 1 / 20.01.2009, în 
conformitate cu Ordin nr. 1108 din 5 iulie 2007, al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind 
aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice 
pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora. 
 

Nr. 
crt. 

Indicatorul 
Cuantumul tarifului care 

se încasează 
(lei/indicator) 

1 pH 10 

2 Materii totale în suspensie 30 

3 Consum biochimic de oxigen CBO5 – analiza chimica 75 

4 Consum chimic de oxigen CCO-Mn 25 

5 Consum chimic de oxigen CCO-Cr 90 

6 Amoniu 45 

7 Azotaţi 40 

8 Azotiţi 25 

9 Fosfaţi 40 

10 Fosfor total 55 

11 Sulfuri – metoda titrimetrică 20 

12 Cloruri 25 

13 Substanţe extractibile cu solvenţi organici 82 

14 Reziduu fix 30 

15 Detergenţi 80 

              
 
 Operator,                        Utilizator 
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA     ____________ 
DIRECTOR GENERAL 
 
 
SERVICIUL JURIDIC         ADMINISTRATOR 
         
ŞEF LABORATOR ANALIZE APĂ UZATĂ 
 
ŞEF SEAU PIATRA NEAMŢ 
         
COMERCIAL ZONĂ 
 
Întocmit, 

 


