ACET S.A. SUCEAVA
Birou Contracte Apă-Canal
Tel. 0230206315/0230520941

F-094-4
Nr.Contract____/_____/_____

PROCES VERBAL DE CONSTATARE
a elementelor ce determină consumurile de apă, cantitățile de ape uzate și pluviale
deversate la canalizare
Încheiat astăzi ____________ între _____________________________________________ din
partea ACET S.A. Suceava și ________________________________________ identificat(ă) prin
documentul de identificare BI/CI/P seria ______, nr.___________________________, eliberat
de _________________ la data de______________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I referitor
la identificarea elementelor ce stau la baza stabilirii cantităților de servicii furnizate la imobilul din
localitatea ______________________ str. __________________________________nr.______
bl._______, sc.____, et.____, ap.____, cod poștal ___________tel.____________________, adresă
e-mail______________________________
Date privind contorul de decontare
Apometru

Tip DN
(mm)

Seria

Data sigilare

Seria Sigiliu

Index

Comun
Individual
Racord canalizare DA

_

NU

_

Apă pluvială

_

___________ mp

NU

_

Pentru apele
uzate
provenite din:

-apa furnizată de sistemul public:
-sursa proprie a utilizatorului:

100 % din apa potabilă furnizată;
100 % din apa captată de utilizator.

Pentru apele
pluviale:

Conform prevederilor art.216 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, aprobat de autorităţile administraţiilor publice 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 1901-2018, media multianuală a cantităţilor de precipitaţii atmosferice pentru
judeţul Suceava este de 579,59 l/mp/an, respectiv 0,048 mc/mp/lună.
Suprafața de calcul pentru determinarea volumului de apă pluvială, este de __________ mp.

La data încheierii procesului verbal de constatare, __________________________________
recunoaște debitul în sumă de ______________ lei, reprezentând contravaloarea serviciului prestart
de operator până la data de _____________.
Prezentul proces verbal crează raporturi juridice contractuale între operator și utilizator până
la întocmirea contractului.
Dacă între indicațiile apometrului de branșament și suma apometrelor utilizatorilor deserviți
apar diferențe, acestea se repartizează egal pe fiecare unitate imobiliară și se facturează individual.
Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de
întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite
conform reglementărilor legale în vigoare.
Prezentul act juridic se completează cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul prestării
serviciilor de utilități publice.
Observații________________________________________________________________________

Operator,
ACET SA Suceava
_______________

Utilizator,
______________________
______________________

