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Contract de prestări servicii descărcare ape vidanjate 
      �r. ______din ________ 
          

CAPITOLUL I 
Părţile contractante 

 

Art. 1. Societatea Comercială Compania de Apă Oradea S.A., cu sediul în Oradea,  str. Duiliu 
Zamfirescu nr. 3, judeţul Bihor, tel. 0259/415611, 0259/415612, 0359/412603, fax: 0259/432576, e-
mail:apacanal@apaoradea.ro, website:http://www.apaoradea.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului  
cu nr. J05/14/28.05.1991, cod de identificare fiscală RO 54760, cod IBAN 
RO41BRDE050SV03433450500, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare – GSM Oradea, 
reprezentată de ing. GAVRA OVIDIU, având funcţia de Director General şi de ec. KUNTZ ANIKO, 
având funcţia de Director Economic, în calitate de prestator, pe de o parte, 

şi 

…….……………………………………………………………………………………… cu sediul în 

localitatea…………………………….…str.…………………………………………..nr…………...., 

bl……….,sc……….,ap……….,judeţul/sectorul……………………………………………………... 

telefon……………………………………………………….fax:…………….………………………. 

adresă e-mail…………………………………………………………………….…..………………....  

adresă corespondenţă ………………………………………………………..…….…………………... 

înmatriculată  la Registrul Comerţului cu nr……………………………………. codul de identificare 

fiscală………………………………………………………………………………………………..…  

Cod IBAN………………….………………………………………………………………………..… 

deschis la………………………………………………………………………..………..reprezentată 

de……………………………………………………………………..…………………………având 

funcţia de ………….…………………………..……..…………….…………………………………  

în calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
 

CAPITOLUL II 
Obiectul contractului 

 
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie preluarea de la beneficiar a apelor uzate colectate de 
la : 
- agenţii economici şi instituţiile din municipiul Oradea care au încheiat Contract de prestări servicii 

cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pe baza avizului de preluare ape uzate emis de S.C. 

Tel :  004 0259 436 909 
Fax : 0040 259 432 576 
CUI: 54760               
J  05 / 14 / 28. 05. 1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:         apacanal@apaoradea.ro  
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Compania de Apă Oradea S.A. şi a Contractului de prestări servicii – vidanjare ape reziduale 
încheiat cu______________________________________________________________________ 

- persoanele fizice şi instituţiile din afara municipiului Oradea  
La data încheierii prezentului contract, agenţii economici şi instituţiile din municipiul Oradea 

de la care se face colectarea apelor uzate sunt cuprinşi în Anexa Nr. I – parte integrantă din contract. 
Anexa nr. I se va completa lunar pe baza contractelor de prestări servicii încheiate de S.C. Compania 
de Apă Oradea S.A. cu agenţii economici şi instituţiile din municipiul Oradea  

Descărcarea apelor uzate se va face la sediul Sectorului Epurare, situat în Oradea, şos. Borşului 
km.5, zilnic, în prezenţa delegatului prestatorului. 
 

CAPITOLUL III 
Durata contractului 

 
Art. 3. Contractul se încheie pe o perioadă de 3 ani şi se poate prelungi de drept pe o perioadă de 3 ani, 
în condiţiile respectării obligaţiilor contractuale. 
 

CAPITOLUL IV 
Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante 

 
Art. 4. Prestatorul se obligă: 
a) să preia apele uzate la sediul Sectorului Epurare, situat în Oradea, şos. Borşului km.5, zilnic, în 
prezenţa delegatului prestatorului, de la: 
- agenţii economici şi instituţiile din municipiul Oradea care au încheiat contract de prestări servicii cu         
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. şi pentru care există raport de încercare valabil pentru apa uzată 
vidanjată 
- persoanele fizice şi instituţiile din afara municipiului Oradea 
b) să verifice calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate; 
c)   să asigure locul de descărcare în vederea preluării apelor uzate – şos. Borşului km.5; 
d) să conducă evidenţa cantităţilor de apă uzată descărcată; 
e) să conducă evidenţa valabilităţii rapoartelor de încercare pentru apa uzată vidanjată; 
f) să anunţe beneficiarul în cazul sistării prestaţiei pentru nerespectarea prevederilor contractuale; 
g) în cazul în care prestaţia a fost întreruptă pentru neplată, reluarea acesteia se va face în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii. 
Art. 5. Beneficiarul se obligă: 
a) să descarce apele uzate numai la sediul Sectorului Epurare, situat în Oradea, şos. Borşului km.5; 
b) să comunice corect provenienţa şi cantitatea de apă ce urmează a fi descărcată la sediul Sectorului 

Epurare, la fiecare descărcare; 
c) să verifice valabilitatea rapoartelor de încercare pentru apa uzată vidanjată; 
d) să comunice lunar Companiei, prin adresă, orice nou agent economic sau instituţie din municipiul 

Oradea de la care preia apele uzate ; 
e) să comunice prestatorului, în termen de 15 zile, producerea oricăror modificări a datelor sale de 

identificare; 
f)  să achite contravaloarea facturii în termenul scadent înscris pe factură; 
g) să nu vidanjeze de la agenţii economici nămoluri, şlamuri industriale, uleiuri minerale, uleiuri 

vegetale, produse petroliere, reziduuri în stare lichidă sau semilichidă, alte deşeuri periculoase, 
conform OUG 78/2000 modificată şi completată de OUG 61/2006; 

h)  să nu vidanjeze ape uzate de la locaţiile ce sunt racordate la reţeaua de canalizare municipală; 
i)  să nu amestece în acelaşi vidanjor ape uzate de la mai mulţi agenţi economici, în vederea 

monitorizării exacte a calităţii apelor descărcate; 
j)  să nu amestece în acelaşi vidanjor ape uzate de la agenţi economici cu ape uzate de la persoane 

fizice şi instituţii. 
k) să accepte majorarea tarifului stabilit de prestator. 
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Art. 6. Prestatorul are următoarele drepturi: 
a) să refuze prestaţia în situaţia în care anumiţi parametri de calitate a apei uzate afectează procesul 

tehnologic din Staţia de epurare; 
b)  să sisteze prestaţia de preluare a apelor uzate în cazul în care se identifică descărcări necontrolate 

în reţeaua de canalizare, fără a respecta punctul de descărcare  – şos. Borşului km.5; în acest caz 
vor fi sesizate organele de control pe linie de protecţia mediului; 

c) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului prestat pentru preluarea apelor colectate    
de către beneficiar de la persoanele fizice şi instituţiile din afara municipiului Oradea; 

d) să refuze prestaţia dacă beneficiarul vidanjează ape a căror raport de încercare pentru apa uzată 
vidanjată este expirat; 

e) (1) să refuze prestaţia dacă beneficiarul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data scadentă, precum şi orice alte debite datorate prestatorului, numai după 5 zile lucrătoare de 
la primirea de către beneficiar a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de prestator 
şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată; 
(2) procedura de  notificare se va considera îndeplinită şi în situaţia unui refuz de primire al 
acesteia sau o avizare; 

f) să modifice tarifele în condiţiile legale; 
g) să refuze prestaţia de preluare a apelor uzate la încălcarea oricăror obligaţii prevăzute în contract şi 

legislaţia în materie. 
Art. 7. Beneficiarul are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de serviciul de preluare ape uzate în condiţiile prezentului contract. 

 
CAPITOLUL V 

            Cantităţi contractate 
 

Art. 8.(1) Volumul lunar de apă uzată estimată a fi descărcată este de __________ mc. 
       
 

CAPITOLUL VI 
   Sistem de evidenţă şi facturare, modalităţi de plată 
 
Art. 9. (1) Facturarea cantităţii de apă uzată descărcată, ca urmare a colectării de către beneficiar a 
apelor uzate de la persoanele fizice şi instituţiile din afara municipiului Oradea, se face lunar, pe baza 
datelor înregistrate de prestator la punctul de descărcare din Şos. Borşului km.5. 
(2) Data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură. 
(3) La data încheierii prezentului contract tariful pentru ape uzate vidanjate de către beneficiar, 
preluate în Staţia de Epurare este de : _________________lei/mc fără T.V.A. şi de 
______________lei/mc cu T.V.A.  
(4) Modificarea de tarif pe perioada derulării contractului se va aplica începând cu data de 1 a lunii 
următoare aprobării noului tarif. 
(5) Facturile şi documentele de plată se transmit de prestator la adresa de corespondenţă din contract. 
(6) Beneficiarul poate face plata serviciului prestat, astfel: 

a) în numerar la casieria prestatorului; 
b) cu filă cec; 
c) cu ordin de plată.  

(7) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre 
următoarele date 

a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a beneficiarului pentru ordinele de plată; 
b) data certificată de prestator pentru filele cec; 
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria prestatorului. 

         În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate 
facturile şi/sau penalităţile în ordine cronologică. 
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(8) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de 
întârziere de 0,1 % pe zi de întârziere; penalităţile se datorează începând cu prima zi după data 
scadenţei; valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
prestatorului. 
(9) Refuzul total sau parţial al beneficiarului de a plăti o factură emisă de prestator va fi comunicat 
acestuia, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea ei. În caz contrar, beneficiarul se 
consideră decăzut din dreptul de a contesta factura, aceasta considerându-se acceptată în totalitate. 
 

CAPITOLUL VII 
Răspunderea contractuală 

 
Art. 10. Nerespectarea punctului de descărcare – şos. Borşului km.5 - atrage răspunderea materială, 
contravenţională sau penală a beneficiarului, conform prevederilor legale. 
Art. 11. În cazul în care una dintre părţi îşi modifică sau pierde personalitatea juridică, prin oricare 
modalitate legală, drepturile şi obligaţiile ce-i revin în temeiul prezentului contract, vor fi preluate de 
persoana juridică ce-i succede. 
Art. 12. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o 
invocă este exonerată de răspundere. 
 

CAPITOLUL VIII 
 Încetarea contractului 

 
Art. 13. Contractul dintre prestator şi beneficiar poate înceta în următoarele cazuri: 
a) prin acordul scris al părţilor; 
b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părţi cu un preaviz de 30 de zile 

lucrătoare, contractul considerându-se rezolvit de plin drept; 
c) prin denunţarea unilaterală de către prestator, în cazul în care beneficiarul încalcă obligaţiile 

prevăzute în contract şi legislaţia în materie, contractul considerându-se desfiinţat de drept, fără 
punere în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă. 

 
CAPITOLUL IX 
Dispoziţii finale 

 
Art. 14. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor 
legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi Codului comercial. 
Art. 15. (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
               (2) În caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente din 
municipiul Oradea. 
   (3) Părţile convin ca în cazul în care pe parcursul derulării contractului actele normative care 
au stat la baza întocmirii contractului vor fi modificate sau abrogate, se vor aplica de drept noile 
reglementări, fără înştiinţare sau notificare. 
Art. 16. Anexa Nr. I face parte integrantă din contract şi se va actualiza ori de câte ori situaţia o 
impune. 
Art. 17. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în 
vigoare la data semnării. 
 

     Prestator,                                                                 Beneficiar, 


