COMPANIA APA BRASOV S.A.
Anexa nr. 2
REGULAMENTUL CONSOLIDAT SI ARMONIZAT AL SERVICIULUI
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PENTRU INTREAGA ARIE A
DELEGARII
Art. 1
Baremuri pentru stabilirea cantitatilor de ape uzate si pluviale preluate in
reteaua publica si canalizare :
1. Cantitatea de apa uzata evacuata in reteaua publica de canalizare de catre
populatie se stabileste in functie de cantitatea de apa potabila livrata,
reprezentand 100% din aceasta.
2. Cantitatea de apa uzata evacuata in reteaua publica de canalizare de catre
alti beneficiari decat populatia se stabileste in raport cu cantitatea de apa
consumata, dupa cum urmeaza:
a) – pentru unitatile care se alimenteaza cu apa din reteaua publica, cantitatea
de apa uzata evacuata se calculeaza la nivelul intregii cantitati de apa livrata.
Fac exceptie unitatile la care prin specificul activitatii lor apa ramine inglobata in
produsul finit ( fabrici de paine, compoturi, conserve, bere, racoritoare ,gheata, centre de
umplut sifoane, sere si altele asemenea), care nu restituie in totalitate apa la canalizare
si pentru care cantitatea de apa uzata evacuata se va stabili pe baza unei documentatii
tehnice aprobate de Companie si/sau aparatelor de masura montate pe evacuare, din
care sa rezulte clar cantitatile evacuate. In cazul in care nu se poate ajunge la un acord,
Compania poate solicita montarea aparatelor de masura.
b) – pentru beneficiarii care se alimenteaza din surse proprii de apa si care
evacueaza apa uzata in reteaua publica de canalizare, cantitatea de apa
evacuata se va stabili pe baza de contract cu Compania.
3. Stabilirea cantităţii de apa pluvială preluată în reţeaua de canalizare se
determina prin aplicarea normei specifice locale, prevăzută la art. 215 din
Regulamentului Consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare pentru întreaga arie a delegării, aprobat prin Hotărârea A.D.I.D.A.J Braşov
nr.19/29.04.2014, după cum urmează:
QPT = C1 X ST X 0,6 unde
QPT – reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua
publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii:
1) agenti economici, fundaţii, asociaţii non profit
2) institutii publice
3) domeniul public
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C1 – reprezintă media cantităţii de precipitaţii comunicată de A.N.M. pentru anul
anterior; Anual, C1 se va recalcula în funcţie de media cantităţii de precipitaţii
comunicată de A.N.M. pentru anul anterior. Media anuală se va calcula la
începutul fiecărui an;
ST – reprezinta suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite ale
utilizatorului ;
0,6 – reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat;
Suprafeţele totale luate în calcul la determinarea cantităţii totale de apă pluvială
preluată de la utilizator se vor determina pe baza declaraţiei utilizatorului privind
suprafeţele totale ale incintelor aflate în proprietatea sau administrarea acestuia, şi care
va fi însoţită obligatoriu de documente justificative care să probeze realitatea şi
corectitudinea datelor comunicate.
Cantitatea de apă pluvială se determină pentru următoarele categorii de folosinţă:
1) agenţi economici, fundaţii, asociaţii non profit 2) instituţii publice şi 3) domeniul public.
Pentru utilizatorii agenţi economici, fundaţii, asociaţii non profit, institutii publice şi
domeniul public, ce detin o suprafaţă mai mare de 5.000 m.p., pentru fiecare punct de
consum în parte, la solicitarea acestora, pe bază de documente justificativi, cantitatea
de apă pluvială se va determina ţinând cont de natura suprafeţelor şi coeficienţii de
scurgere din stas - SR 1846-1:2006 şi de media cantităţii de precipitaţii comunicată de
A.N.M. pentru anul anterior.
4. Utilizatorii sunt obligati ca la evacuarea apelor pluviale in reteaua publica de
canalizare sa respecte valorile limita admisibile ale principalelor substante
poluante din apele uzate prevazute de legislatie.
5. Utilizatorii casnici nu platesc servicii de preluare apa pluviala la reteaua
publica de canalizare.
ART. 2
Baremuri pentru determinarea in sistem pauşal a consumatorilor de apă pe
categorii de consumatori, conform Ordin 29/23.12.1993 :
1. Pentru imobilele care se alimenteaza cu apa din cismele publice amplasate la
o distanta de pana la 500m – 1,2mc/persoana/luna;
2. Pentru imobilele bransate si racordate la reteaua de apa si canalizare, cu
cismele amplasate in curti – 2.4 mc/persoana/luna;
3. Pentru imobilele cu instalatii interioare de apa si canalizare, cu preparare
locala a apei calde menajere – 6.3 mc/persoana/luna;
4. Pentru imobilele cu instalatiii interioare centrale de incalzire a apei(puncte si
centrale termice) in care este inclus si consumul de apa calda –
8.4mc/persoana/luna
In cazul cand numai unul din cele doua consumuri este masurat, celalalt isi
pastreaza valoarea nominala de mai sus.
5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de
alimentare ale cladirii, in vederea intretinerii acestora ( cand aceasta
operatiune nu este interzisa prin hotarare a Consiliului Local):
- motocicleta 1 mc/vehicul/luna
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- autoturism 7.5 mc/vehicul/luna
- autocamion 15 mc/vehicul/luna
- autoduba, microbuz, autoutilitara si alte asimilate 12 mc/vehicul/luna
6. Pentru consumul de apa folosita pentru udatul spatiilor verzi, al plantatiilor de
pomi, irigarea gradinilor de zarzavat, precum si pentru cresterea si ingrijirea
animalelor;
a) – pentru udarea spatiilor verzi( peluze, rabate de flori etc.), consumul
mediu de apa este de 250 l/mp si sezon;
b) – pentru stropitul gradinilor de legume, consumul mediu de apa este de
300l/mp si sezon;
c) – pentru stropitul legumelor din solarii, consumul mediu de apa este de
500l/mp si sezon
d) – pentru stropitul viilor si livezilor, consumul mediu de apa este de 50l/mp
si sezon;
e) – pentru cresterea si ingrasarea animalelor, consumul mediu de apa este
urmatorul:
- boi, cai, tineret taurin 1800l/luna
- vaci 3000 l/luna
- porci 1000l/luna
- purcei 600 l/luna
- ovine 300 l/luna
- pasari de curte 15 l/luna
- nutrii, nurci 6000 l/luna
7. Pentru consumul de apa rece care revine personalului agentilor economici
care folosesc, in comun cu locatarii, obiecte sanitare:
- Chiuveta, lavoar 0.5 mc/persoana/luna
- WC 0.5 mc/persoana/luna
- Dus 3.0 mc/persoana/luna
- Cada baie 2.0 mc/persoana/luna
- Cismea cu robinet 1.0 mc/persoana/luna
- Cismea cu jet continuu 120.0 mc/luna
- Pisoar cu spalare continua 144.0 mc/persoana/luna la 2 m la teava
- Pisoar cu spalare intermitenta 28.0 mc/persoana/luna
Nota:
Din consumul total inregistrat se determina mai intai consumul de apa aferent
suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta conform baremurilor de mai sus,
iar diferenta se repartizeaza pe locatari proportional cu numarul de persoane. In cazul in
care consumul inregistrat cu ajutorul sistemului de masurare este mai mic decat cel
determinat in sistem pausal pentru detinatorii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de
locuinta, calculul impartirii pe destinatie se reface, cantitatile fiind stabilite proportional.
8. Pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta care nu
au montate aparate pentru inregistrarea consumului de apa si care sunt
alimentate cu apa prin bransament comun cu locuintele:
- bufet expres 400mc/robinet/luna
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piata agroalimentara 400mc/robinet/luna
bufet, bodega, lacto-bar,bar, unitati tip Gospodina, patiserii 250
mc/robinet/luna
- restaurant 200mc/robinet/luna
- cantina 100 mc/robinet/luna
- cofetarie 150 mc/robinet/luna
- centru racoritoare 120 mc/robinet/luna
- centru de umplut sifoane 100mc/robinet/luna
- magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor 50 mc/robinet/luna
- magazin alimentar 50mc/robinet/luna
- magazin pentru desfacerea produselor din carne si pescarie 100
mc/robinet/luna
- atelier spalatorie (manual) 100 mc/robinet/luna
- frizerie 10 mc/robinet/luna
- coafura 15 mc/robinet/luna
- atelier fotografic 20 mc/robinet/luna
- farmacie 5mc/robinet/luna
- magazin de florarie 20 mc/robinet/luna
- policlinica si dispensar 10mc/robinet/luna
- spital 17 mc/robinet/luna
- cinematograf 0.4 mc/loc/luna
- teatru si casa de odihna 0.8 mc/loc/luna
- scoala 1 mc/elev/luna
- scoala cu internat 4mc/elev/luna
- gradinita si cresa cu program saptamanal 3 mc/copil/luna
- club sindical 0.2 mc/loc/luna
- camin muncitoresc 2.5 mc/loc/luna
- hotel cu bai comune 4.5 mc/loc/luna
- hotel cu bai in fiecare camera 15 mc/loc/luna
9. Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea consumurilor
se va face prin asimilarea cu unitatile cu specific de activitate asemanator
celor care figureaza in lista.
In cazul in care agentii economici folosesc si apa incalzita care nu trece printr-un
aparat de inregistrat, cantitatea de apa calda va reprezenta 40% din consumul de
apa rece si se va adauga la aceasta.
-
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