Compania Apa Brașov S.A.
CALL CENTER: 0268 926; www.apabrasov.ro

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
PENTRU ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE/SIGILARE CONTOR
Încheiat astăzi, ……………………..………., între:
Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr.13, nr. de ordine în Registrul
Comerţului J08/77/1991, cod unic de înregistrare 1096128, cont bancar RO81BRDE080SV05660200800,
deschis la BRD Braşov, reprezentată prin Director General, ing. Dorin Fătu şi Director Economic,
ing. ec. Teodor Popa, denumită în continuare Prestator,
şi __________

_______

___________________, str. ________________________

______ cu sediul/domiciliul în
_____, nr. ______, bl. _______,

sc. ____ ap. ____, e-mail_______________________________, Telefon_______________________
reprezentat(ă) prin ___________

_________, identificat(ă) cu

BI/CI seria _____ nr. ______________, înregistrată la Registrul Comerţului J ___________________,
cod fiscal ___________________________ în continuare Beneficiar.
Art. 1 OBIECTUL, VALOAREA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ.
1.1. Prestatorul se obligă să realizeze pentru beneficiar, la solicitarea scrisă a acestuia, conform
anexei, următoarele servicii:
- montare/ sigilare contor
1.2. Beneficiarul se obligă să achite prestatorului preţul convenit pentru realizarea serviciilor ce
fac obiectul prezentului contract, conform tabelului din anexă, respectiv contravaloarea serviciului de
montare și sigilare contor și achizitia contorului (dacă ați bifat varianta DA), conform specificațiilor
din avizul de separare sau avizul definitiv de branșare la rețeaua publică de alimentare cu apă.
1.3. Beneficiarul este de acord ca preţul achiziției/prestaţiei să fie facturat înaintea efectuării
acesteia, de către prestator, la data solicitării recepției lucrării de separare/branșare la rețeaua
publică de alimentare cu apă.
1.4. Contravaloarea prestaţiei ce face obiectul prezentului contract urmează regimul juridic
prevăzut de Legea nr. 241/2006 republicată, a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare cu
privire la termenul de plată, aplicarea de penalităţi, sistarea serviciului, etc.
Preţul contractului este cel stabilit în anexă, pe baza tarifelor practicate şi legal aprobate la data
încheierii acestuia.
Art.2 PENALITĂȚI
2.1. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități
de întârziere de 0,02% pe zi de întârziere; penalitățile se datorează începând cu prima zi după data
scadenței; valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al
prestatorului.
2.2. Refuzul total sau parțial al beneficiarului de a plăti o factură emisă de prestator va fi
comunicat acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. În caz contrar, beneficiarul
se consideră decăzut din dreptul de a contesta factura, aceasta considerându-se acceptată în
totalitate.
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Art. 3 DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prestatorul se obligă să execute serviciile menționate la art.1, pct.1.1 la solicitarea
beneficiarului ce va notifica prestatorul cu privire la finalizarea lucrării de branşare/separare la
rețeaua publică de alimentare cu apă şi cu conditia achitării facturii emise de prestator reprezentând
contravaloarea cuprinsă în Anexa la prezentul contract.
Art. 4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
4.1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
4.1.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile ce formează obiectul contractului cu
profesionalism şi operativitate, după achitarea de către beneficiar a contravalorii facturii emise, în
conformitate cu angajamentul asumat şi reglementările legale în vigoare.
4.1.2. Prestatorul are obligaţia să respecte termenele convenite sau definite în contract privind
finalizarea serviciilor.
4.2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
4.2.1. Să pună la dispoziţia prestatorului toate datele şi informaţiile reale necesare realizării
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
4.2.2. Să asigure prestatorului accesul pentru montarea și sigilarea apometrului.
4.2.3. Să execute toate lucrările premergătoare recepției lucrării, respectiv montării contorului,
conform indicațiilor din proiect și din avizul definitiv.
4.2.4. Să achite contravaloarea serviciilor executate conform art.1, pct.1.3.
Art. 5 ALTE CLAUZE
5.1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului una dintre părţile contractante nu îşi respectă
obligaţiile asumate prin contract, aceasta datorează părţii prejudiciate prin neexecutare sau executare
defectuoasă, penalităţi de întârziere, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 241/2006, republicată.
5.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile
contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune
interese.
5.3. Dacă operaţia de montare și sigilare a apometrului nu poate fi realizată din motive tehnice,
termenul de executare a serviciului menţionat se decalează cu timpul necesar remedierii defecţiunii
(cămin inaccesibil, construcție neconformă cu indicațiile din proiect și din aviz,etc.).
5.4. Eventualele divergente apărute pe parcursul derulării lucrărilor vor fi rezolvate pe cale amiabilă.
Dacă după 15 zile de la începerea discuţiilor amiabile părţile contractante nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţa
judecătorească competentă de la sediul prestatorului.
5.5. Orice comunicări între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmise în scris.
5.6. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
PRESTATOR,
COMPANIA APA BRAŞOV S.A.

BENEFICIAR,

DIRECTOR GENERAL,

SERVICIUL CONTOARE,
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ANEXĂ
La contractul nr.__________ din data de _____________ încheiat între Compania Apa Brașov S.A. și
___________________________________ privind executarea serviciului de montare și sigilare contor,
la adresa din localitatea__________________________, str._________________________nr._______.
Lucrarea se face pe baza avizului definitiv de branșare/separare nr._________ din data de _________.
A. Cantități contractate
- Achiziționare contor (se bifează una dintre variante):
- Montare și sigilare apometru

DA

NU

B. Prețuri de comercializare a contoarelor noi
1. Contoare mecanice
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Diametru
contor
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40

Clasă
precizie

R 160

Preț CABv (lei)
(Prețul include TVA)
125
130
265
272
773

Bifați căsuța
Conform aviz

Preț CABv (lei)
(Prețul include TVA)
746
803
1.786
1.911
2.274
2.969
3.022
3.052
2.990

Bifați căsuța
Conform aviz

2. Contoare electronice
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Diametru
contor
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

Clasă
precizie

R 800

R 315

C. Tarife servicii montare și sigilare contoare noi în baza cererii utilizatorului
Nr.crt.
1
2

Diametru contor
DN15-DN40
DN50-DN100

TOTAL …………………….

lei cu TVA

Tarif serviciu montare
și sigilare contor (lei)
(Tariful include TVA)
164
274

Bifați căsuța
Conform aviz

Semnătura:
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