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S.C.AQUAVAS SA VASLUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAVENŢII si RASPUNDERI  IN DOMENIUL SERVICIULUI 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE 

 

 

 

I. Constituie contravenţie şi se sancţionează utilizatorul, dacă fapta nu a fost 

săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru 

următoarele fapte : 

1) Nedeclararea corecta, pe proprie raspundere, a numarului de persoane,puncte de 

consum, a suprafetelor detinute si declarate de fiecare utilizator; 

2) Nerespectarea clauzelor contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul 

serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; 

3)  nefolosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, 

prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte 

de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; 

4) Neutilizarea apei numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a 

serviciilor; în cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea 

în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va înştiinţa/notifica 

operatorul/furnizorul despre aceasta.  

5) Refuzul de a menţine curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de 

apometru/contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa; 

6) Omisiunea de a anunţa imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei 

deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte; 

7) Utilizarea instalaţiilor interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; 

8) Neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform 

reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, 

pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor 

necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se 

extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., 

care se află în proprietatea utilizatorului; 

9) Nefurnizarea de catre utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul 

tehnologic apă potabilă, informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o 

perioadă următoare convenită cu operatorul; 

10) Modificarea  instalaţiei interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul 

operatorului; 

11) Distrugerea construcţiilor şi instalaţiilor, sustragerea unor părţi componente ale 

acestora, afectarea funcţionării reţelelor, manevrarea armăturilor aparţinând 
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sistemului public de alimentare cu apă sau canalizare si obligă pe utilizator la 

remedierea imediată pe cheltuiala sa si la plata daunelor provocate inclusiv      

prin      perturbarea         prestărilor      de    servicii   ale S.C. AQUAVAS S.A.  

12) Amplasarea de construcţii pe traseul reţelelor de apă şi/sau canal aparţinând 

sistemului public, sau la distanţe mai mici decât cele prevăzute în normative, 

nerespectarea zonelor de protecţie sanitară sau a perimetrelor de protecţie 

hidrogeologică, obligă pe contravenient si la dezafectarea imediată a 

construcţiilor, refacerea terenului şi solicitarea avizului de amplasament de la S.C. 

AQUAVAS S.A. în condiţiile impuse de legislaţia şi normativele în vigoare. 

13) Realizarea de branşamente şi racorduri clandestine dă  dreptul    S.C. AQUAVAS 

S.A.  la dezafectarea imediată a branşamentului (demontarea contorului) sau a 

racordului de canal, şi obligă pe contravenient să facă demersurile în vederea 

avizării executării unui nou branşament, conform prevederilor regulamentului. 

Toate cheltuielile de dezafectare, proiectare, execuţie, rebranşare vor fi achitate de 

utilizator. Utilizatorul va primi o înştiinţare de plată şi se obligă să achite S.C. 

AQUAVAS  S.A. VASLUI consumul (pauşal sau calculat în funcţie de categoria 

utilizatorului) socotit pe maxim 3 ani retroactiv de la momentul constatării faptei. 

S.C. AQUAVAS S.A.  îşi rezervă dreptul de a depune o plângere penală pentru 

furt, împotriva consumatorului fraudulos.  

14) Nerespectarea    prevederilor din avizul S.C. AQUAVAS S.A. sau    a      

prevederilor     din   documentaţia tehnică    aprobată     de     S.C. AQUAVAS  

S.A., dă dreptul societăţii si la dezafectarea imediată a branşamentului pe 

cheltuiala contravenientului şi plata eventualelor daune provocate societăţii. 

15) Instalarea şi/sau utilizarea de instalaţii interioare necorespunzatoare, în alte 

scopuri decât cele prevazute in contract dă dreptul la dezafectarea imediată a 

branşamentului/racordului de catre S.C. AQUAVAS S.A. şi obligă utilizatorul la 

remedierea  instalaţiilor interioare, în conformitate cu prezentul regulament. Toate 

cheltuielile de debranşare, dezafectare, rebranşare cad în sarcina utilizatorului . 

16) Demontarea totală sau parţială a branşamentului, contorului, ruperea sigiliului, 

deteriorarea sau sustragerea aparatului de măsură din vina utilizatorului   dă 

dreptul S.C. AQUAVAS S.A. la debranşarea imediată. Utilizatorului i se va 

factura consumul de apă în sistem pauşal sau calculat in functie de categoria 

utilizatorului socotit pe maxim 3 ani retroactiv din momentul constatarii faptei. 

Toate cheltuielile de debranşare, reparaţii necesare, achiziţionarea unui nou 

contor, rebranşare cad în sarcina utilizatorului.  Dacă  sigiliul  a  fost  rupt 

accidental se  va  analiza  situatia  si  daca  nu sunt  suspiciuni de reacredinta in  

privinta  utilizatorului, sigiliul  se  repune după achitarea taxei de resigilare. Se  

procedeaza  identic  si  in  cazul  apometrelor  distruse. 

17) Fapta utilizatorului de a nu permite citirea contorului, de a nu asigura accesul la 

contor, de a nu menţine curăţenia în căminul apometrului (dacă acesta se află pe 

proprietatea utilizatorului) respectiv în subsolul unde este amplasat aparatul de  

măsură,   dă    dreptul    S.C. AQUAVAS S.A.si la dezafectarea branşamentului 

până la remediere. Toate cheltuielile de debranşare, rebranşare cad în sarcina 

utilizatorului. 

18) Neexecutarea, in termen de 48 de ore, de catre persoanele fizice si juridice, 

detinatori de imobile sau apartamente, a lucrarilor de intretinere, reparare si 
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remediere a defectiunilor la instalatiile interioare de apa, la coloanele de scurgere 

ale canalizarii menajere si pluviale si a instalatiilor din subsoluri, precum si 

executarea racordurilor de canalizare a subsolurilor fara clapeta de sens si fara 

organ de inchidere; 

19) folosirea apei potabile pentru udatul gradinilor si spalarea masinilor in perioadele 

de restrictii anuntate de organele administratiei publice locale. 

 

 

II. Constituie contravenţie şi se sancţionează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost 

săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, cu amendă de la 500 la 2000 lei, pentru 

următoarele fapte : 

1) blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei de apă pentru care s-au 

executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1). 

2) nerespectarea conditiei de manevrare a vanelor din amonte de apometru şi de 

folosire pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai a robinetul sau vanei 

din aval de apometru; 

3)  evacuarea în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau 

toxice care încalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în 

vigoare; 

 

III. Constituie contravenţii si se sancţioneză utilizatorul cu amendă de la 5.000 lei la 

10.000 lei următoarele fapte: 

    a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-

înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru 

executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

    b) orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale 

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

    c) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele 

de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate; 

    d) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile 

de preepurare, în scopul efectuării controlului. 

 
IV. Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele 

anume desemnate de catre presedintele CJ Vaslui,  prin dispoziţie specială. Constatarea, 

notificarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor si a Legii 

241/2006 si Legii 51/2006. 

 

 

   Autoritatea deleganta,                                                                     Operator, 

 

 

 

 

 

 


