ACET S.A. SUCEAVA

F-094-5

ANEXA 1 LA CONTRACTUL nr. _____/_____/______ din ____/____/________

SV_____

Stabilirea elementelor ce determină consumurile de apă şi cantităţile de ape uzate şi pluviale deversate în reţeaua
de canalizare pentru imobilul situat în : localitatea ___________________ str. __________________________
nr. ____:
Stabilirea consumurilor de apă se face în pauşal se face pe baza receptoarelor de apă.
Racord canalizare :
DA
NU
.
Sistemul de calcul pauşal conform prevederilor Ordinului 29N/1993 şi ale Regulamentului serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare, se aplică astfel :
Nr. crt.
Tip consumator
Nr.buc
Normă
U.m.
1.
Cişmea curte
3
mc/pers/lună

2.
Instalaţii interioare fără băi şi duşuri
4
mc/pers/lună
3.
Instalaţii interioare cu băi şi duşuri fără a.c.m.
6,3
mc/pers/lună
4.
Instalaţii interioare cu băi şi duşuri cu a.c.m.
4,5
mc/pers/lună
5.
Motociclete
1
mc/buc/lună
6.
Autoturisme
7,5
mc/buc/lună
7.
Autocamioane
15
mc/buc/lună
8.
Autodube, microbuze, autoutilitare
12
mc/buc/lună
9.
Bovine, cai, taurine
2,5
mc/cap/lună
10.
Porcine
1
mc/cap/lună
11.
Ovine
0,5
mc/cap/lună
12.
Nutrii, nurci
6
mc/cap/lună
13.
Spaţii verzi, peluze
0,25
mc/mp/sezon
14.
Grădină de legume
0,3
mc/mp/sezon
15.
Solarii
0,5
mc/mp/sezon
16.
Vii şi livezi
0,05
mc/mp/sezon
17.
Robinet construcţii Ф1/2”
360
mc/buc/lună
sezon: intervalul de timp din fiecare an calendaristic cuprins între 01 aprilie şi 30 septembrie
Pentru apele
uzate
provenite
din:

Pentru
apele
pluviale:

Cantitatea de servicii de preluare a apelor uzate se stabileşte astfel:
-apa furnizată de sistemul public:
100 % din apa potabilă furnizată;
-sursa proprie a utilizatorului:
100 % din apa captată de utilizator.
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.

Delimitarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare între operator şi utilizator: pentru instalaţia de
alimentare cu apă, punctul de delimitare între instalaţia operatorului şi cea a utilizatorului este dat de punctul de
branşare la reţeaua publică, iar pentru instalaţia de canalizare, punctul de delimitare este dat de primul cămin de
racord în sensul descărcării apelor uzate.

Observaţii:_______________________________________________________________________
Operator
Utilizator
Numele şi prenumele _________________________
Semnătura _________________________

Numele şi prenumele ___________________
Semnătura _________________________

Data întocmirii: ____/____/________

