Anexa 3 la contractul nr. ......................... din data ..............................
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care se
încheie contractul:
1. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
2. Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare
3. Hotărârea nr. 12/27.09.2010 a Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someş-Tisa – de aprobare a Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
4. Legea nr. 458/2002 - Legea privind calitatea apei potabile
5. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor
6. Legea nr. 114/1996 - Legea locuintei
7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 - Privind protecţia mediului
8. Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2014 – Privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
9. Ordin nr. 29/N/1993 - Ordin pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei
termice la populatie, institutii publice si agenti economici
10. Ordin nr. 88/2007 - Ordin al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de alimentare cu apa şi de canalizare
11. Ordin nr. 90/2007 - Ordin al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/
prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
12. Ordin nr. 92/2007 – Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru
aprobarea Normei privind unele masuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de catre
operatorii economici prestatori de servicii in cadrul contractelor preformulate folosite de acestia
13. HGR nr. 472/2000 - Hotărâre privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă
14. HGR nr. 974/2004 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei
potabile
15. HGR nr. 188/2002 - Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate
16. HGR nr. 570/2016- Hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor
si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluant
17. HGR nr. 348/1993 - Hotărâre privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii
publice si agenti economici
18. Standardul ASRO SR EN 1846-1:2006 - Determinarea debitelor de apă uzată preluate în reţeaua de
canalizare
19. Standardul ASRO SR EN 1846-2:2006 - Determinarea debitelor de apă metorică preluate în reţeaua de
canalizare.
20. Legea nr. 196/2018 - Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi
administrarea condominiilor
21. Legea nr. 227/2015 - Privind Codul fiscal
22. HGR nr. 857/2011 - Hotărâre privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele din domeniul
sanătații publice
23. HGR nr. 907/2016 - Hotărâre privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
24. Legea nr. 85/2014 - Privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Operator,

Utilizator,
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