
ACET S.A. SUCEAVA            F-094-1 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL Nr.______________ din ___________. 

 

Cod client SV _____________ 
 

 

Privind furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, preluarea și epurarea apelor uzate și 

pluviale deversate în rețeaua de canalizare, încheiate între:  

 

ACET S.A. Suceava în calitate de operator și 

 

____________________________________  în calitate de utilizator, pentru obiectivul  _________, 

situat în localitatea ________________, str. __________________________, nr. __________. 

 

A - Livrare de apă potabilă în sistem contorizat  

B - Ape uzate și pluviale, preluate în sistemele de canalizare și epurare : 

B1 - pentru apele uzate provenite din: - apă potabilă furnizată de sistemul public: - 

             - sursa de apă proprie a utilizatorului -  

B2 - pentru apele pluviale - conform prevederilor art. 216 din Regulamentul serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, aprobat de autorităţile administraţiilor publice locale din judeţul Suceava, cantitatea 

de apă pluvială preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea mediei multianuale de precipitaţii 

(calculată conform datelor statistice oficiale) cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, 

declarate de utilizator. Conform datelor statistice valabile pentru intervalul de timp cuprins între anii           

1901-2021, media multianuală a cantităţilor de precipitaţii atmosferice pentru judeţul Suceava este de       

579,52 l/mp/an, respectiv 0,048 mc/mp/lună. 

Suprafața de calcul pentru determinarea volumului de apă pluvială stabilită prin efectuarea de  

măsurători este de ______ mp. 
 

 

Delimitarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare între operator şi utilizator:  

-pentru instalaţia de alimentare cu apă, punctul de delimitare între instalaţia publică administrată de 

operator şi cea a utilizatorului este reprezentat de aparatul de măsură montat în căminul de contorizare 

-pentru instalaţia de canalizare, punctul de delimitare este reprezentat de primul cămin de racord 

aparținând sistemului public de canalizare sau piesa de legătură la conducta publică de canalizare, în sensul 

de curgere a apelor uzate. 

 

Avizul de branșare și racordare la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canal-epurare emis 

de operator nr. _______________________________________ 

 

Obs.________________________________________________________________ NODR=__________ 

 

 

ACET S.A. Suceava       ____________________ 

 

Șef Birou contracte            Semnătură Utilizator 

ing. Dimitrie Turza 

 

_____________________       _____________________ 
 

Întocmit 

ing __________________________ 

 

_____________________ 


