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,C O N T R A C T 

de preluare, analizare şi epurare a apelor uzate  

Nr. _______ din ______________ 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE             SV________ 
 

Art. 1. Prezentul contract se încheie între: 
 

ACET S.A. cu sediul în Suceava str. Mihai Eminescu nr. 5, cod poștal 720183, judeţul Suceava, tel. 0230206313; 

0230206315; fax 0230520941, email: secretariat@acetsv.ro, nr. de ordine în registrul comerţului J33/455/1998,          

cod unic de înregistrare RO713519, reprezentată prin ing. Ştefan GROZA având funcţia de Director general, şi                

ec. Rodica NISTOR având funcţia de Director economic, denumită în cuprinsul contractului OPERATOR , şi 

 

____________________________ cu sediul în ______________, str. ____________________________, nr. 

_____, cod poştal _______________, județul ________________, tel. _______________, nr. de ordine în 

registrul comerţului ______________, cod unic de înregistrare _____________, reprezentată prin administrator 

_______________________ denumită în cuprinsul contractului UTILIZATOR, 
 

II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie definirea raporturilor dintre operator şi utilizator în vederea 

preluării de ape uzate menajere transportate cu autovehicule cu destinaţie specială de tip vidanjă, analizarea şi 

epurarea mecano - biologică a acestora în Staţia de Epurare a ACET S.A. Suceava; 

Serviciile prestate de operator în activitatea de preluare sunt următoarele: 

- epurarea apelor uzate, 

- analizarea apelor uzate, 

- primirea şi tratarea substanţelor impurificatoare care depăşesc limitele admise de legislaţia în vigoare. 

Art. 2.1. Contractul se încheie pentru o perioadă valabilă cu durata autorizaţiei de mediu eliliberată de 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Suceava.  

 2.1.1. _______________________ are obligația să prezinte anual un exemplar din Autorizația de Mediu la 

ACET SA Suceava în caz contrar prezentul contract se reziliază. 

Art. 2.2. Pe durata derulării contractului, se aplică standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare. 
 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI 

Art. 3. Operatorul are următoarele drepturi: 

3.1. să factureze şi să încaseze serviciul de epurare mecano - biologică a apelor uzate transportate de utilizator în 

Staţia de epurare Suceava precum şi c/val analizelor de laborator şi a serviciului de primire a substanţelor 

impurificatoare care depăşesc concentraţiile maxime admise de legislaţia în vigoare; 

3.2. să aplice penalităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru valorile concentraţiilor care depăşesc 

valorile maxime admise; 

3.3. să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul 

neachitarii facturilor la termen; 

3.4. să întrerupă preluarea şi epurarea mecano - biologică a apelor uzate în următoarele situaţii: 

a) când utilizatorul nu achită factura în termen de 45 de zile de la emitere, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; 

b) când se constată prin analize de laborator că utilizatorul descarcă substanţe interzise, precizate în art.151 din 

regulamentul cadru al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, publicat în Monitorul Oficial 324bis Partea I-

a /15.05.2007; 

c) la cererea utilizatorului după achitarea sumelor datorate; 

d) în cazul în care, datorită depăşirii limitelor admise ale indicatorilor de poluare, tratarea apelor uzate nu este 

posibilă; 

e) în situaţii în care, din motive care nu ţin de voinţa operatorului, preluarea şi tratarea apelor uzate nu este 

posibilă. 
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Art. 4. Operatorul are următoarele obligaţii: 

4.1. să asigure serviciul de preluare în Staţia de Epurare a municipiului Suceava şi epurarea mecano - biologică a 

apelor uzate transportate cu autovehicule cu destinaţie specială de tip vidanjă de către utilizator; 

4.2. să preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele în vigoare; 

4.3. să efectueze analize şi să încheie un proces verbal de descărcare în staţia de epurare a apelor uzate, la fiecare 

transport făcut cu vidanja de utilizator. 
 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 

Art. 5. Utilizatorul are următoarele drepturi: 

5.1. să beneficieze de serviciile de preluare a apelor uzate transportate cu autovehicule cu destinaţie specială de tip 

vidanjă numai după încheierea un proces verbal de descărcare în staţia de epurare a apelor uzate; 

5.2. să conteste facturile când se constată diferenţe între serviciul facturat şi procesul verbal, în termen de cinci 

zile calendaristice de la data emiterii acestora. 

Art. 6. Utilizatorul are următoarele obligaţii: 

6.1. să achite contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate, integral, în termen de 15 zile de la emiterii 

facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă sunt scrise pe factură; 

6.2. să aducă la cunoştinţa operatorului, în termen de 15 zile, orice modificare a datelor sale de identificare, 

inclusiv a adresei la care utilizatorul urmează să primească facturile; 

6.3. să respecte toate condiţiile impuse în baza căruia se încheie prezentul contract; 

6.4. să transporte şi să descarce în Staţia de Epurare ape uzate de natura apelor menajere şi să solicite aprobarea 

ACET S.A. Suceava pentru ape uzate industriale. 
 

V. STABILIREA CANTITĂŢILOR DE SERVICII PRESTATE 

Art. 7. Cantitatea de apă uzată transportată cu autovehicule cu destinaţie specială de tip vidanjă în Staţia de 

epurare va fi stabilită prin Procesul Verbal de Descărcare. 

Art. 8 Procesul Verbal de Descărcare se va încheia la fiecare transport de apă uzată în Staţia de epurare Suceava 

şi va cuprinde:  

- cantitatea de apă uzată descărcată; 

- c/val analizelor făcute la laboratorul staţiei de epurare; 

În data de 25 a fiecărei luni utilizatorul are obligaţia de a se prezenta la sediul operatorului pentru semnarea 

Anexei la Procesul verbal de Descărcare. Această anexă cuprinde cantităţile de substanţe impurificatoare pentru 

care, prin analize de laborator, se constată depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaţie. În situaţia în care 

data de 25 a lunii este zi nelucrătoare operaţiunile sus menţionate se vor efectua ulterior în prima zi lucrătoare. 

Art. 9. În vederea facturării, cantităţile se înscriu în Procesul Verbal de Descărcare, semnat de reprezentanţii 

celor două părţi contractante. Refuzul utilizatorului de a semna Anexa la Procesul Verbal de Descărcare nu 

constituie motiv de neemitere a facturii, dar atrage de la sine aplicarea de drept a prevederilor art.3.4 din prezentul 

contract. Factura emisă constituie titlu executoriu. 
 

VI. TARIFE, FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Art. 10. Tarifele pentru serviciile prestate de operator la data încheierii contractului sunt următoarele: 

- epurare ape uzate – 3,99 lei/mc (TVA inclus)  

- analize ape uzate – 118 lei/set analize; ( fără TVA ) 

 -  Pentru depăşirea concentratiilor  maxim admise de NTPA-002 la indicatorii de calitate ai apelor uzate 

descarcate in statia de epurare , se aplica tarifele stabilite prin HG 328/2010 (conform tabelului de mai jos ): 
 

Denumire substanţă impurificatoare U:M: Nivelul penalităţilor 

(lei/U.M.) 

Materii totale în suspensii (MTS) mii kg 27,24 

Consum chimic de oxigen (CCOCr) Kg 1,36 

Amoniu (NH4) Kg 8,16 
 

Tarifele nu conțin TVA. 

Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorului prin mass media locală şi/sau prin 

notificări scrise independente sau anexate facturii ori alte modalităţi (fax, e-mail); 

10.1. Plata serviciilor prestate se face pe bază de factură, conform prevederilor legale şi normelor bancare. 
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10.2. Facturarea se va face lunar pe baza cantităţilor înscrise în procesul(ele) verbal(e) de descărcare, cu preţurile 

şi tarifele aprobate conform legii. 

10.3. Facturile vor fi depuse, conform înţelegerii dintre părţile contractante în maximum 5 zile de la data încheieri 

procesului verbal de constatare, astfel: 

- la unitatea bancară unde este deschis contul utilizatorului; 

- prin preluarea facturii de către utilizator, la sediul operatorului. 

Art. 11. Utilizatorul poate face plata facturii emise pentru serviciile prestate, astfel: 

a) în numerar, prin depunerea banilor la casieria operatorului;  

b) cu filă CEC, cu certificarea de către bancă a sumei disponibile pe filă; 

c) cu ordin de plată, sau alte instrumente de plată convenite între părţi; plata se va face din contul cu cod IBAN 

____________________________________ deschis la ____________________________________. 

Art. 12. – (1) Utilizatorul este obligat să achite valoarea facturilor reprezentând serviciile prestate precum şi 

majorări în termen de 15 zile de la emiterea acestora. 

- (2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz la una din următoarele 

date:  

a) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului sau de către încasatorul din teren. 

b) data decontării sumei înscrise pe O.P. sau fila C.E.C. în extrasul de cont al operatorului. 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 13.– (1) Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 

contract părţile răspund conform prevederilor legale. 

 - (2) Părţile contractante pot solicita şi daune pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub 

forma daunelor moratorii sau compensatorii . 

Art. 14. – Utilizatorul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat, 

în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se 

înscriu pe factură. Neprimirea facturii de către utilizator nu constituie motiv de neplată a acesteia, Utilizatorul 

având posibilitatea de a solicita Operatorului informaţii despre aceasta precum şi o copie, de la sediul acestuia. 

14.1. neachitarea facturii în termen de 30 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 începând cu prima zi după data scadenţei; 

 c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. 

Factura de penalităţi va fi scadentă în termen de 5 zile de la emitere. 

Art. 15. Contestarea sumelor facturate se va comunica în scris la operator în maximum 5 zile de la depunerea 

facturii, termen după care factura se consideră acceptată la plată. 

Art. 16. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o invocă este 

exonerată de răspundere. 
 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 17. Contractul dintre operator şi utilizator poate înceta în următoarele cazuri: 

a) prin acordul scris al părţilor; 

b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator/operator, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare, 

după achitarea debitelor către operator; 

c) prin rezilierea pe deplin drept şi fără vreo altă formalitate, de către operator, în cazul neîndeplinirii 

obligaţiilor contractuale de către utilizator. 

Art. 18. Operatorul îşi rezervă opţiunea de a cere executarea silită a contractului fără a se ajunge la rezilierea 

acestuia . 
 

IX. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ 

Art. 19. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referinţă: H.G. nr.472/2000, completată prin 

Ordinul M.A.P.M. nr.325/2001, Legea 241/2006 revizuită, O.G. nr.5/2001, Legea 51/2006, SR EN ISO 

9000:2006, SR EN ISO 9001:2008, OHSAS 14001:2005, OHSAS 18001:2008, NTPA – 002/2005, H.G. 

803/2008, H.G. 522/2009, Codul Civil, Codul Comercial, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Suceava aprobat prin Hotărârea AJAC Suceava          

nr. 121/24.08.2010 . Orice reglementări legale ulterioare se vor aplica de drept prezentului contract. 
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X: LITIGII 

Art. 20 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului, sau cele rezultate din interpretarea, 

executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

Art.21. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor 

judecătorești române competente. 

Art.22 Părţile convin ca în cazul în care pe parcursul derulării contractului actele normative care au stat la baza 

întocmirii contractului şi care reglementează obiectul contractului, vor fi modificate sau abrogate, se vor aplica de 

drept noile reglementări, fără înştiinţare , notificare sau acte adiţionale. 
 

X.CLAUZE SPECIALE 

Art. 23. Litigiile se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. 
 

XI: Alte clauze 

Art.24 Termenii şi expresiile folosite în prezentul contract se vor interpreta conform art.3 din Legea 241/2006 

republicată şi art. 2 din Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Ordinul 

88/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. 

 

XII: Dispoziţii finale 

Art.25 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei 

specifice în vigoare, ale Codului civil şi Codului de procedură civilă. 

Art.26 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale, cu excepţia situaţiei 

reglementate de art. 22 din prezentul contract. 

Art. 27. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ___________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte şi este valabil conform autorizaţiei de mediu, anexată la prezentul contract. 

Art. 28. Utilizatorul stabileşte ca delegat pe: ____________________nr. telefon ________________ 

 

 

 
 

OPERATOR              UTILIZATOR, 
 

 

ACET S.A. SUCEAVA         __________________________________ 

 

Director general : ing. Ştefan Groza        ______________________________  

 

Director economic : ec. Rodica Nistor  

 

Compartiment juridic : c.j. Glicheria Călinescu 

 

Şef birou contracte apă-canal : ing. Dimitrie Turza 


