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

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
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. ____, reprezentat(ă) prin ___________

_________,

identificat(ă) cu BI/CI seria _____ nr. ______________, înregistrată la Registrul Comerţului
___________
__________________
Sucursala ____________

__ sub nr. J ____________, cod fiscal _______________, cont bancar
________ deschis la _________ _____

_______ -

______, denumit 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:
- demontare/montare apometru şi transport la şi de la Laboratorul de metrologie;
- verificare metrologică apometru.
1.2. Beneficiarul se obligă să achite prestatorului preţul convenit pentru realizarea serviciilor ce
fac obiectul prezentului contract, conform tabelului din anexă, respectiv taxa de demontare-montare
plus taxa de verificare metrologică în cazul în care apometrul este admis, sau numai taxa de
demontare - montare în cazul în care este respins cu valori negative.
În cazul în care apometrul este respins cu valori superioare, beneficiarul este absolvit de orice
plată.
Beneficiarul este de acord ca preţul prestaţiei să fie inclus în prima factură de apă-canal ce
urmează a se emite, ulterior efectuării acesteia, de către prestator.
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 DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să execute serviciile menţionate la art. 1, pct. 1.1. în maxim ............
zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.
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Art. 3 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
3.1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
3.1.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile ce formează obiectul contractului cu
profesionalism şi operativitate, în conformitate cu angajamentul asumat şi reglementările legale în
vigoare.
3.1.2. Prestatorul are obligaţia să respecte termenele convenite sau definite în contract privind
finalizarea serviciilor.
3.1.3 Prestatorul are obligaţia de a comunica beneficiarului rezultatul verificării pe baza Fişei de
măsurători, după definitivarea procedurilor de verificare.
3.2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
3.2.1. Să pună la dispoziţia prestatorului toate datele şi informaţiile reale necesare realizării
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
3.2.2 Să asigure prestatorului accesul la apometru.
3.2.3. Să achite contravaloarea serviciilor executate în termenele prevăzute de Legea nr. 241/2006
republicată, a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
Art. 4 ALTE CLAUZE
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. Dacă operaţia de demontare a apometrului nu poate fi realizată din motive tehnice, termenul
de executare a serviciului menţionat se decalează cu timpul necesar remedierii defecţiunii pe reţea (vană
defectă, cămin inaccesibil, etc.).
4.4. În cazul în care Laboratorul de metrologie nu poate efectua verificarea metrologică din motive
obiective, termenul de executare al serviciului menţionat se decalează până la data la care laboratorul îşi
reia activitatea.
4.5. 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.
4.6. Orice comunicări între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmise în scris.
4.7. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
PRESTATOR,
COMPANIA APA BRAŞOV S.A.
DIRECTOR GENERAL,

BENEFICIAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SERVICIUL JURIDIC, PATRIMONIU, ACŢIONARIAT

SERVICIUL CONTOARE,

LABORATOR VERIFICARI METROLOGICE,
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ANEXĂ
la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
Către:
Compania Apa Braşov S.A.

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………………….., având CNP
……………………………………………………….., posesor al C.I./B.I. seria ….… nr. …………………., cu domiciliul în
……………………………, str. ………………………………………..……………….……….., nr. …...., bl. ….., sc. ……, ap. ….,
tel. ………………………………………………………., e-mail ………………………………………………………….…………………,
reprezentant al ..........................................................................................., str. ........................
.................................................., nr. ............., bloc ............, solicit verificarea metrologică a contorului
Dn .............. tip ………………… seria ………………………………, la punctul de consum de la adresa ……………
……………………………………………………………………., contor aflat în perioada de valabilitate metrologică.
Doresc /

Nu doresc ca verificarea metrologică să fie efectuată în prezenţa mea.

Verificarea va fi efectuată în maxim 5 zile lucrătoare în cadrul Laboratorului Metrologic al Companiei
Apa Braşov S.A.
Tarifele pentru prestaţia de serviciu sunt stabilite conform Deciziei nr.1/04.01.2017, conform tabel:

DN

Demontare - Montare

Verificare metrologică

Total

15 - 25
32 - 40
50
65-80
100 - 125

74,38 lei/buc.
74,38 lei/buc.
74,38 lei/buc.
198,34 lei/buc.
198,34 lei/buc.

26,78 lei/buc.
41,65 lei/buc.
71,40 lei/buc.
91,24 lei/buc.
138,84 lei/buc.

101,16 lei/buc.
116,03 lei/buc.
145,78 lei/buc.
289,58 lei/buc.
337,18 lei/buc.

Data stabilită pentru realizarea serviciului se va comunica telefonic beneficiarului, cu 24 de ore înainte.

Data

Semnătura
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CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrările de date cu caracter personal

declar prin prezenta că sunt de acord cu procesarea de către Compania Apa Brașov S.A. a
următoarelor date cu caracter personal:
□ nume, prenume
□ serie și număr act de identitate
□ cod numeric personal (CNP)
□ adresă domiciliu/adresă corespondență
□ nr. telefon
□ adresă e-mail
în scopul întocmirii:
□ avizului de principiu/traseu rețele/separare/branșare/informare debit incendiu rețea publică
□ contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
□ contractului de verificare metrologică
□ contractului de desfundare canalizare/vidanjare
□ buletin de analize apă potabilă/analize apă uzată
□ acordului de deversare ape uzate
□ registrului pentru monitorizarea operațiunilor cu precursori de explozivi*
□ altceva (se precizează ce anume) ............................................................................................................
conform documentației înregistrate sub nr. ......................................
Datele mele NU vor fi dezvăluite altor părți decât cu acordul meu prealabil scris:
 Conform Legislației privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat că beneficiez
de dreptul de informare, de acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare.
 Am fost informat că am dreptul să mă opun prelucrării datelor personale care mă privesc şi să
solicit ştergerea datelor dacă o să consider că prelucrarea este excesivă în raport cu scopul ei.
 Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, înaintată
Companiei Apa Brașov S.A. – Serviciul Relații Clienți, din Brașov, str. Crișana nr.1-3 sau transmisă
pe e-mail la adresa dpo@apabrasov.ro, responsabilului desemnat pentru protecția datelor.
 De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei în situația încălcării drepturilor mele privind prelucrarile
de date cu caracter personal.

Datele mele cu caracter personal vor fi păstrate de către Compania Apa Brașov S.A. până la
expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.
*În cazul Registrului în care sunt monitorizate operațiunile cu precursori de explozivi, conform Legii
nr.49/2018 datele mele vor putea fi transmise Inspectoratului General al Poliției Române, iar termenul
de arhivare al acestor date este de 5 ani, conform Legii nr.49/2018, art.9, alin.(7).
DATA ................................

SEMNĂTURA
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