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Anexa 1/..... la contractul nr. .................…… din data….………               Cod abonat ………………… 

Delimitarea instalaţiilor, condiţii tehnice a serviciilor, preţuri, tarife, cantităţi  

Încheiat între S.C. Compania de Apă SOMEŞ S.A. şi ...................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
Adresa de corespondenţă: ............................................................................................................................................ 
Determinarea cantitativă a serviciilor se va face după cum urmează : 
a) În cazul inexistenţei apometrului la branşament ( cişmea curte, apă în casă nr. persoane =             ):  

Nr 
crt 

Servicii 
prestate 

Mod de 
facturare 

Cantitate 
preliminată 
(mc/lună) 

Tarif fără 
TVA 

(lei/mc) 

Tarif cu 
TVA 

(lei/mc) 

Valoare 
fără TVA 

(lei) 

Valoare 
cu TVA 

(lei) 
1. Livrare apă Pauşal      
2. Canal Pauşal      
3. Canal-meteo Conform tabel d)      

b) În cazul existenţei apometrelor la branşament se vor avea în vedere indicaţiile acestora, astfel: 
Nr 
crt 

Diametrul 
nominal 

Serie contor 
Montat la 

data 
Index 

montare 
Localizarea punctelor de consum 

1.      
2.      

c) Tarife practicate la data semnări contractului: 
Nr 
crt 

Servicii prestate Stabilire cantitativă a serviciilor 
Tarif fără TVA 

(lei/mc) 
Tarif cu TVA 

(lei/mc) 
1. Livrare apă Conform înregistrări contor 2,39 2,96 
2. Canal Conform contract 2,05 2,54 
3. Canal-meteo Conform tabel d) 2,05 2,54 
4. Apă CT Conform înregistrări contor R.A.T. 2,39 2,96 
5. Canal Grupa I* Conform contract 0,19 0,24 
6. Canal Grupa II* Conform contract 0,37 0,46 
7. Taxa specială Cantitativ egal cu apa consumată  - 

* În baza principiului “ poluatorul plăteşte" se incadreaza la Grupa I sau II de risc de poluare conform anexei 4. 
d) Relaţia de calcul analitic pentru canalul meteo este: Qp = S x Ф x ip [mc/lună] 
Nr 
crt Tip consumator 

Suprafaţă de 
calcul (S)  Ф 

1. Imobile unifamiliale mp 0,2 

2. 
Agenţi ec./ instituţii 

mp 0,6 

3. 
Asociaţii, imobile 
multifamiliale  

mp 0,7 

4. Domeniu public mp 0,5 

Legenda:  
Qp - cantitatea de apă pluvială preluată în 
sistemul public de canalizare (canal meteo 
[mc/lună]) 
S - suprafaţa de calcul, construită şi neconstruită 
deţinută de utilizator (mp) 
Ф - coeficient echivalent de scurgere şi de durată 
a ploii (SR-1846:2-2006) 
ip – cantitatea de precipitaţii comunicată de ANM 
pentru luna anterioară facturării (mc/mp) 

e) Defalcare consum  
    În procente: - Locatari: …… %  - Alte categorii: …………. %, în baza convenţiei (după caz) 
f) Parametrii tehnici şi fizici ai serviciului 
- punctul de delimitare este este cel stabilit conform Regulamentului serviciului şi a documentaţiei tehnice de 
branşare/racordare care conţin schiţele tehnice ale instalaţiilor amonte/aval de punctul de delimitare. 
- presiunea apei potabile în punctul de livrare (branşament) …….. bar. 
- debit apă potabilă livrată .……………… mc/lună = ……………l/sec  
- debit de apă uzată ………….mc/lună = ……………. l/sec. 
- gradul de asigurare a serviciului este de 100 % 

 
Operator,                                                                                  Utilizator, 

 
Data ………………………… 

     Întocmit..............................                 Eliberat................................... 


