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C O N T R A C T 

de vidanjare, transport şi epurarea mecano - biologică 
 

Nr.___________ din ___________________ 

 

CAPITOLUL 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, 
 

CAPITOLUL II: Obiectul contractului 

Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie definirea raporturilor dintre operator şi utilizator pentru vidanjare şi 

transport a apelor uzate menajere cu unitate mobilă pentru spălarea şi curăţarea canalizării, analizarea şi epurarea mecano - 

biologică a acestora în Staţia de Epurare Suceava; 

Art. 2.2. Utilizatorul solicită ca apele uzate să fie preluate cu autovehicol special de tip vidanjă, proprietate ACET SA 

Suceava de la PUNCT DE LUCRU: ___________________, str._______________________, nr.____, judeţul ________ 

( bazin vidanjabil ) 

Art. 2.3. Contractul se încheie pe durata valabilității Autorizației de mediu, emise de APM. 

Art. 2.4. Pe durata derulării contractului, standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare valabile la data semnării 

contractului se aplică de drept prezentului contract chiar dacă nu au fost menţionate în contract, sau dacă vor intra în vigoare 

ulterior, fără a se semna între părţi un act adiţional sau efectua vreo altă formalitate. 
 

CAPITOLUL III: Drepturile şi obligaţiile operatorului 

Operatorul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

Art. 3.1.1. să factureze şi să încaseze : 

- serviciile de vidanjare, transport, analizare şi primire a apelor uzate în Staţia de Epurare Suceava; 

- să trateze substanţele impurificatoare care depăşesc limitele admise de legislaţia în vigoare şi epurare mecano - 

biologică a apelor uzate transportate în Staţiile de epurare ale ACET S.A. Suceava precum şi c/val analizelor de laborator; 

Art. 3.1.2. să aplice penalităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru valorile concentraţiilor care depăşesc valorile 

maxime admise; 

Art. 3.1.3. să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul 

neachitarii facturilor la termen; 

Art. 3.1.4. să întrerupă activitatea de vidanjare, transport, analizarea probelor de laborator şi epurarea apelor uzate 

transportate cu unitate mobilă pentru spălarea şi curăţirea canalizării în următoarele situaţii: 

a) utilizatorul nu achită factura în termen de 15 de zile calendaristice de la data scadentă, precum şi alte obligaţii de 

plată neonorate la scadenţă operatorului (majorări, cheltuieli de judecată, etc.) indiferent de natura, cuantumul sau 

vechimea lor; 

b) când se constată prin analize de laborator că utilizatorul descarcă substanţe interzise, 

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

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

Art. 3.2.1. să respecte angajamentele asumate prin semnarea prezentului contract. 

Art. 3.2.2. să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente şi de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

Art. 3.2.3. să nu deterioreze bunurile utilizatorului şi să aducă părţile din construcţii legal executate, care aparţin 

utilizatorului, la starea lor iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa; 
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CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile utilizatorului 

Art. 4.1.1. să beneficieze de serviciile de preluare a apelor uzate transportate cu unitate mobilă pentru curăţirea canalelor 

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

Art. 4.1.2. 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. 4.1.3 să renunţe, în condiţiile legii şi ale prezentului contract la serviciile contractate; 

Art. 4.1.4. să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl vizează; 

Art. 4.2.1. să respecte în punctul de vidanjare condiţiile de calitate a apelor uzate, impuse prin normele şi normativele în 

vigoare, conform avizului operatorului şi regulamentului de funcţionare a serviciului; 

Art. 4.2.2 să asigure pentru apele uzate condiţiile de descărcare prevăzute de operator şi de legislaţia în vigoare; 

Art. 4.2.3 să aducă la cunoştinţă operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, 

a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate şi a adresei la care operatorul urmează să 

trimită facturile, precum şi orice alte modificări intervenite în cursul derulării contractului care conduc la modul de stabilire 

a consumului şi implicit la emiterea corecta a facturilor(numărul de persoane rezidente, suprafaţa construita / neconstruita, 

schimbarea profilului de activitate etc.); 

Art. 4.2.4. să asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare; 

Art. 4.2.5. să solicite încetarea contractului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului; 

Art. 4.2.6 să achite contravaloarea serviciilor în termenele prevăzute în contract. 
 

CAPITOLUL V: Stabilirea cantităţii de apă uzată menajeră vidanjată, transportată epurată 

Art. 5.1. Cantitatea de apă uzată vidanjată, transportată şi epurată mecano-biologic în Staţia de epurare Suceava va fi stabilită 

prin Procesul Verbal de Descărcare. 

Art. 5.2. 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. 5.3. 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.3.1.4. din prezentul contract. 
 

CAPITOLUL VI: Tarife, facturare şi modalităţi de plată 

Art. 6.1. operatorul serviciilor menţionate în prezentul contract va practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 

Art. 6.2. 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); 

Art. 6.3. facturarea se face după încheierea Procesul Verbal de Descărcare şi Anexa la Procesul Verbal de Descărcare, 

în baza preţurilor şi tarifelor aprobate. Factura emisă constituie titlu executoriu. 

Art. 6.4. factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de vidanjare, cantităţile facturate, taxele aferente 

analizelor de laborator, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.  

Art. 6.5. 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. 

Art. 6.6. 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 15 zile de la emitere. 

Art. 6.7. nerespectarea de către utilizator a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice 

de canalizare stabilite prin acordurile de preluare potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora şi 

la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate. 
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Art. 6.8. în cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, imputarea plăţilor se va face după cum 

urmează: se vor stinge mai întâi obligaţiile constând în accesorii (majorări, dobânzi, penalităţi) ale debitului cuprinse în 

facturi scadente şi apoi obligaţiile scadente reprezentând preţul serviciilor în ordinea vechimii lor. 

Art. 6.9. în funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: 

a) data încasării sumei în contul bancar al operatorului; 

b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; 

c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. 

Art.6.10. Tarifele pentru serviciile prestate de operator la data încheierii contractului sunt : 

- unitate mobilă pentru curăţarea canalelor – 1,94 lei/km ( fără TVA ); 

- deplasare unitate mobilă pentru curăţarea canalelor – 104,19 lei/oră ( fără TVA ); 

- funcţionare pompă la unitate mobilă pentru curăţarea canalelor – 61,61 lei/oră (fără TVA ); 

- analize ape uzate – 118 lei/set analize; 

- 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 25,56 

Consum chimic de oxigen (CCOCr) Kg 1,28 

Amoniu (NH4) Kg 7,66 
 

Tarifele nu conţin TVA. 

- epurare ape uzate – 3,83 lei/mc (TVA inclus) stabilite prin Avizul ANRSC Bucureşti nr. 10/28.01.2020. 

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); 
 

CAPITOLUL VII:Forţa majoră 

Art. 7.1. în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră partea care o invocă este exonerată de răspundere în condiţiile legii. 

Art. 7.2. partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termenul de 48 de ore, despre producerea 

evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii 

evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

Art. 7.3. Pentru nerespectarea prevederilor art. 4.2.1. utilizatorul va fi obligat la plata de despăgubiri dovedite care să asigure 

acoperirea prejudiciului adus operatorului, calculate conform normativelor în vigoare la data constatării depăşirilor 

parametrilor din aviz sau poluării accidentale. 
 

CAPITOLUL VIII: Încetarea şi suspendarea contractului 

Art.8.1. 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, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea debitelor 

către operator; 

Art.8.2. Contractul poate fi suspendat în următoarele situaţii: 

- prin nerespectarea art. 4.2.3.  

- ca urmare a sistării prestării serviciilor de către operator din vina utilizatorului 

- ca urmare a imposibilităţii prestării serviciilor de către operator din cauze neimputabile acestuia, inclusiv 

cauze de ordin economic 

Art. 8.3. Suspendarea contractului se poate întinde pe o perioadă de maxim trei luni. Pentru perioada suspendării părţile nu 

au drepturi şi obligaţii una faţă de cealaltă. Drepturile şi obligaţiile născute înainte de suspendarea contractului rămân valabile 

şi se valorifică de părţi. 

Art. 8.4. Durata suspendării nu poate fi mai mare de 3 luni. Dacă suspendarea are loc din vina utilizatorului, după trecerea a 

trei luni contractul se reziliază de drept fără vreo altă formalitate - pact comisoriu de gradul IV. Operatorul are opţiunea  

de a alege între suspendarea contractului şi rezilierea acestuia. 

Art. 8.5. În situaţia în care apele uzate vidanjate de operator conţin substanţe care nu pot fi descărcate în Staţia de Epurare 

Suceava, conform legislaţiei în vigoare, acestea vor fi returnate utilizatorului, respectiv descărcate înapoi în locul din care a 

fost făcută vidanjarea, utilizatorul fiind obligat la plata tuturor serviciilor mai puţin cele de epurare a apelor uzate. 
 

CAPITOLUL IX. Acte normative de referință 

Art. 9.1. 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 republicată, Legea 51/2006 republicată, SR EN ISO 9001:2015, OHSAS 

14001:2015, SR ISO 45001:2018, NTPA – 002/2005, H.G. 803/2008, H.G. 522/2009, Codul Civil, Regulamentul de 
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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. 
 

CAPITOLUL X: Litigii 

Art. 10.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului, sau cele rezultate din interpretarea, executarea 

ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

Art. 10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești 

române competente. 

Art. 10.3. 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. 
 

CAPITOLUL XI: Alte clauze 

Art. 11.1. 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. 
 

CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale 

Art. 12.1.  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. 12.2. Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale, cu excepţia situaţiei reglementate de 

art.2.4 şi art. 11 din prezentul contract. 

Art. 12.3.. Programările pentru prestarea serviciului de vidanjare şi transport cu unitate mobilă pentru curăţirea canalelor a 

apelor uzate  se fac la numerele de telefon:   

Art. 12.4. Prezentul contract a fost încheiat la data de _______________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

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 

 


