
Nr.crt. Prevederi actuale ale Regualementului Apavital a serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare 

Propuneri de modificare a  Regualemntului Apavital a serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare 

1 Art.176 

 

(1) Cantitatea de apă uzata evacuata de toţi utilizatorii, 

stabilită în cadrul contractului de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă 

o cota procentuală, 100% din cantitatea totală de apă rece 

si sau calda furnizată în conformitate cu prevederile 

SR1846-1:2006. 

(2) Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face 

ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, 

caz în care debitul de apă uzata evacuata se va stabili prin 

măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul 

întocmit de utilizator şi însușit de operator. 

(3) Utilizatorii  care au sisteme proprii de alimentare cu apă şi 

care evacuează apa uzata în reţeaua publică de canalizare, 

vor achită contravaloarea prestării serviciului de canalizare  

în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va 

specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor 

de apă uzată evacuată. 

 

Art.176 

(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de  utilizatorii casnici reținuți de art.28 alin.(3) lit. 

c) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

reprezintă o cotă procentuală de 80% din volumul de apă potabilă consumată, 

 determinat conform clauzelor contractuale. Fac excepție utilizatorii individuali, din 

imobile tip condominiu,  așa cum sunt definiți de art. 28 alin. (2), art. 31 alin (3) și 

(4) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 

228 alin (2) lit. b) din prezentul Regulament, la care cantitatea de apă uzată 

evacuată reprezintă o cotă procentuală de 100% din volumul de apă potabilă 

consumată, determinat conform clauzelor contractuale. 

 
(2) La cerere, cu titlu de excepție, acolo unde Operatorul poate asigura valorile 

debitelor și a presiunii de serviciu, în baza avizului eliberat de acesta, utilizatorii 

casnici așa cum sunt reținuți de alin. 1, teza 1, pot monta un contor pasant  ce va 

măsura volumul de apa consumată și nepreluată de rețeaua publică de canalizare, în 

imediata apropiere a contorului de branșament. 

 
În aceste situații cantitatea de apă uzată evacuată se stabilește pe baza diferenței 

dintre volumul de apă înregistrat de contorul de branșament si volumul de apă 

înregistrat de contorul pasant, în procent de 100%. Contorul pasant aparține 

instalației interioare a utilizatorului. Pentru volumul de apă măsurat de contorul 

pasant nu se va factura contravaloarea  prestării serviciului de canalizare.  

 
Este interzisă deversarea apei măsurate de contorul pasant în rețeaua publică de 

canalizare.  

 

Utilizatorul ce deversează apa măsurată de contorul pasant in rețeaua publică de 

canalizare, va fi considerat utilizator clandestin. Prejudiciul creat operatorului în 

astfel de situații se va  calcula pe baza indicațiilor contorului pasant. Cantitatea de 

apă indicată de acesta se va multiplica cu 3 (trei) și se va aplica pentru o perioadă de 

maxim 36 de luni anterioare depistării (atunci când această perioadă nu se poate 

determina) la tariful de canalizare în vigoare la data constatării.  
În situația în care utilizatorul refuză accesul Operatorului pentru efectuarea citirii 

indexului contorului pasant, cantitatea de apă uzată  deversată în rețeaua publică de 

canalizare se va stabili în baza citirii contorului de branșament, în procent de 100%. 



 

Operatorul își rezervă dreptul ca în situația în care nu poate asigura cantitatea de apă 

potabilă în vederea consumului menajer – din motive obiective -  de a proceda la 

sistarea furnizării apei potabile prin contorul pasant, prin sigilarea robinetului 

montat amonte de contorul pasant pe poziția închis. În acest sens utilizatorul va 

asigura accesul operatorului pentru efectuarea operațiunilor de sistare a furnizării 

apei potabile prin contorul pasant iar cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili 

conform prevederilor alin. 1 teza 1. 
 

(3) Cantitatea de apă uzată evacuată de către celelalte categorii de utilizatori reținuți de 

art.28 alin.(3) lit. a), lit. b) și lit. d) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, stabilită în cadrul contractului de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reprezintă o 

cotă procentuală de 100% din cantitatea totală de apă rece consumată, stabilită 

conform clauzelor contractuale.  
 

(4) Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să 

rămână înglobată în produsul finit, caz în care volumul de apă uzată evacuată se va 

stabili pe  baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însușit de operator.  

 
(5) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care beneficiază de serviciul de 

alimentare cu apă caldă în sistem centralizat se stabilește ca fiind 100% din volumul 

de apă caldă înregistrat de contorul de energie termică transmis de operatorul local 

care furnizează apă caldă. Responsabilitatea datelor transmise privind consumurile 

de apă caldă cad în sarcina operatorului local care prestează aceste servicii. 

 
(6) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care au sisteme proprii de 

alimentare cu apă și care evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare, se 

stabilește ca fiind în procent de 100% din volumul de apă înregistrat de contorul 

montat pe sursa proprie, cu avizul operatorului. 
 

2 Anexa 2 – Răspunderi și sancțiuni 

Art.3 alin.1,  

d.folosirea apei potabile pentru udatul gradinilor și 

spălarea mașinilor. 

eliminare 

 


