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Comunicat de presă 
 

Modul de calcul a serviciului «canal-meteo» 
 

Apele meteorice (precipitațiile) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în 

sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu ține 

cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci și de faptul că, împreună cu apele uzate 

menajere, trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător. 

O mare parte din tariful serviciului de preluare – epurare ape uzate și meteorice pe 

care dumneavoastră îl plătiți pe facturi, este reprezentat tocmai de costurile necesare 

procesului complex de epurare a acestora. 

 

Conform Art. 48 (1) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

aprobat prin Hotărârea nr. 12/27.09.2010 a ADI (Asociația Regională pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, care acționează în numele și pentru 

autoritățile publice acționari ai Companiei în aria de operare) pe baza prevederilor 

Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare aprobat prin Ordinul 

nr. 88 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodarie Comunala, cantitatea de apa meteorica preluata la reţeaua de 

canalizare se determina pe baza unei formule care tine cont de suprafeţele totale ale incintelor 

construite şi neconstruite ale proprietatii clientului si de cantitatea de apa meteorica, 

comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara facturarii. 

 

Formula de calcul se poate vedea în materialul “GHIDUL CLIENTULUI” la secțiunea 

“Informații utile” de pe site CASSA – www.casomes.ro. Suprafața totală construită și 

neconstruită luată în calcul este cea dovedită prin extrasul CF prezentat de client la încheierea 

contractualui. La această formulă se aplică tariful de canalizare în vigoare. 

 

Cantitatea de precipitații pe luna OCTOMBRIE 2022 comunicată de ANM-CMRTN a 

fost de: 

Stația meteo Cantitatea lunară de precipitații (l/mp) 

Cluj-Napoca 29,2 

Dej și Gherla 42,5 

Huedin 33,0 

Băișoara 57,8 

Zalău (județul Sălaj) 25,3 
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