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I. PARTILB CONTRACTANTE
l. Denumirea gi adresa operatorului IM Gospodaria Comunala Chetrosu, cu sediul
intreprinderii MD 6514, str. Plopilor,4, sat. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova,
inregistrat in Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.124013046 la data de l1.l1.lgg1 ,
IDNO 1004600018952 , contul nr IBAN MD93MO2224A5V23100407100. deschis in Banca
Mobiasbanca- OTP Group SA, BIC MOBBMD22 , reprezentat de dl/dna
avind funcJia de Directorlmanager, pe de o parte, gi Consumatorul

nr.

(proprietarul sau chiriagul apartamentului ; casei, agentul economic)

de{inind documentul care atestl dreptul de proprietate, denumit in continuare Consumator, pe
de alti parte, in continuare P[r[i, au incheiat prezentul Contract pentru prestarea servicilor
publice de alimentare cu apl potabild, evacuarea apelor reziduale gi transportarea degeurilor
menajere solide, in continuare ( Servicii publice gi Contract) cu respectarea urmdtoarelor clauze:
2. Locul de consum: str. , blocul_ , apartamentul_,
3. Num6rul de telefon al serviciului telefonic al Operatorulti24124 ore: 0265-64186 ;68003672
sat. Todiresti 069709446 ; sat. Chetrosu Neamt 069228351; sat.Chetrosu Bic 069952820

II. Obiectul gi durata contractuluii 4. Obiectul contractului constituie fumizarea/prestarea serviciilor publice comunale de
alimentare cu api qi de canalizare precum gi transportatrea deqeurilor menagere solide, in
condi{iile prevdzute de actele normative.
5. Contractul stabilegte raporturile dintre Consumator gi Operator la punctul de delimitare.
Punctul de delimitare a refelelor de alimentare cu api intre Operator gi Utilizator este locul in

care instala{ia internl de apd a consumatorului se conecteazd la sistemul public de alimentare cu
api - la iegirea din contorul instalat in cdminul de brangare sau in subsolul blocului locativ.
Punctul de delimitare a refelelor de canalizare este clminul de racord in sensul de scurgere a
apelor tzate.
Locul de colectare a deqeurilor menajere solide este stabilit in spaJiul unde sunt instalate
tomberoane(lablocuri locative)sau lapoartacasei peadresa stabilitd inpct. LI al prezentului
Contract.
6. Parametrii tehnici la fumizarea./prestarea serviciului public de ap[ 9i de

secfiuneacanalizare, presiunea in punctul de delimitare
brangamentului este m2, diametrul racordului de canalizare
mm, viteza migcdrii apei m/s. valabile la data semndrii contractului.
7. Prezentul contract intrl in vigoare din data semnf,rii acestuia de cdtre ambele p6(i gi este
valabil pentru o duratd de timp nelimitat[, gi poate fi modificat, suspendat, rezolufionat in
condiJiile prevdzute in cap. 7, I ale prezentului Contract.

alimentare cu
m.col.HzO,
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III. Drepturile qi obligafiile Operatorului
8. Drepturile Operatorului sunt:
a) si aplice consumatorilor penalitiJi pentru neachitarea, in termenul stabilit in factura de plat6, a
serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare furnizat, conform prevederilor Legii
nt.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare (in continuare - t-egil
nr.30312013);
b) si aibi acces la contoarele instalate la Consumator, la ciminele de control, instalafiile aflate
pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru
stabilirea calit{ii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologicd gi pentru controlul
contoarelor gi al sigiliilor aplicate acestora, precum gi pentru deconectarea instalafiilor interne de
api 9i de canalizare ale Consumatorului in cazurile prevdzute de Legii nr.30312013 gi a
Regulamentului de organizare gi funcfionare al serviciului public de alimentare cu apd qi de
canalizare, aprobat prin Decizia Consiliului Local comunei chetrosu nr. din (in
continuare - Regulamentul). Accesul se va efectua doar in prezenlatonsumatorului sau a
r epr ezentantul ui acesfu ia;
c) sd intrerupdfumizarea serviciului public de alimentare cu api gi de canalizare in cazurile gi in
modurile prevdzute de Legii nr.30312013 gi de Regulament;
d) sd deconecteze instalatiile interne de ap[ gi de canalizare in conformitate cu prevederile
Regulamentului;
f) si intocmeascd actul de depistare a consumului fraudulos gi si efectueze recalculul consumului
de ap[ gi volumului de ape tzate in conformitate cu prevederile Legii 303/2013 gi
Regulamentului, in dependenfd de secJiunea branqamentului, viteza migcdrii apei gi durata
consumului fraudulos conform formul ei :

Scf : Vb x Tf x Ts , unde: Scf - cuantumul calculului pentru consumul fraudulos; Vb -
reprezintd, volumul apei cu viteza de migcare in relea in funcfie de secfiunea brangamentului; Tf -
reprezintd perioada consumului fraudulos; Ts - reprezintl tariful aplicat pentru servicii. Yiteza
de migcare a apei in refea se considerd 1,0 m/sec;
g) sd corecteze factura eronatd, conform prevederilor Regulamentului;
h) sd solicite plata preventivd de la consumator, in situa{iile prev5zute de Regulament;
i) si factureze proprietarilor/locatarilor suprafelelor de scurgere a apelor pluviale, la depistarea
unei deversiri neautorizate de ape pluviale in sistemul public de canalizare, volumul
deversdrilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de
canalizare qi si lichideze din contul acestora conectdrile neautorizate;
J) sd participe la expertiza metrologici a.contorului, la expertiza extrajudiciar[ in institulii
specializate, in cazul in care presupune c[ contorul este deteriorat, cd s-a intervenit in contor sau
cd sigiliile operatorului sint violate;
k)s[ refuze recalcularea taxei pentru transportarea degeurilor, in cazul in care Operatorul nu a
fost informat despre absenfa temporard a unui/unilor consumatori in scris, inainte de plecare gi
nu a prezentat ulterior documente confirmative.
l) sd nu efectueze transportarea gunoiului, care nu este deEeu menajer (gunoiul de construc{ie,
bdligar, degeuri lichide).
9. Operatorul are urmitoarele obligafii:
a) sd asigure fumizarealprestarea serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare
Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii nr.303DAB gi
prevederilor Regulamentului. Sd asigure colectarea, transportarea gi elimenarea deqeurilor
menajere solide cu respectarea prevederilor Legii privind degeurile 20912016:
b) s[ respecte clauzele contractuale;
c) s[ asigure func{ionarea, la parametrii proiectafi, a sistemelor publice de alimentare cu apl gi de
canalizare1.
d) sd respecte indicatorii de performanfd ai serviciului public de alimentare cu ap[ gi de
canalizare stabili(i de c[tre AgenJia Nafionali pentru Reglementare in Energetic[ gi autoritatea
publicl locall;



serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare in punctul de
fizici gi calitativi stabilifi; sd respecte graficul de colectare si
menajere solide gi s[ men{ini curdtenia spafiilor de acumulare L

f) sd info ruI, cu cel pufin 3 zi
afigare la locative, despre oric
recepJion in cazul unor luc
reparafie,
g) sd intreprindd mdsuri de remediere, in termenele stabilite prin actele normative in domeniu, a
defecfiunilor produse in re{elele sale;
h) sd instaleze, sd repare, si inlocuiasc[ gi sd verifice metrologic contoarele conform prevederilor
Legii nr.303 1201 3 gi Regulamentului ;i) si nu admiti discriminarea Consumatorului, si calculeze plata pentru serviciile publice
com unale in baza tarifelor aprobate ;

-i) sd informeze Consumatorul cu privire la serviciul fumizatlprestat, inclusiv cu privire la
eventualele riscuri, calitatea serviciului, nodificirile tarifului, schimbare a graficului de
colectare a degeurilor menajere solide gi sd prezinte, la cerere, Consumatorului informa{ii cu
privire la volumul de ap6 consumatd gi referitor la eventualele penalit[ti pldtite de acesta;k) sd restituie Consumatorului pl[1ile facturate incorect gi s[ u"l.tit" despdgubiri pentru
prejudiciile cauzate din vina sa, ?n conformitate cu Codul civil gi Regulamentul;
l) si achite, in condiliile legii, proprietarilor din vecinltatea siitemJor publice de alimentare cu
apd qi le cauzate in rezultatul intervenfiilor de retehnologizare, reparafie,revizie sd aduci la starea initiali terenurile afectate. Propiietarul terenuiuiafectat i de servitute va fi desp[gubit pentru prejudiciile cauzate;
m) sd reconecteze instala{iile interne de ap6 gi de canalizare ale Cbnsumatorului la sistemul
public de alimentare cu api gi de canalizare, conform prevederilor din Regulament;
n) - si prezinte lunar Consumatorului - agent economic, factura de plat6 pentru seviciile
fumizate/prestate , indicdnd in facturd data-limit[ de platd a acesteia. Factuia de plat[ se emite cu
cel pu{in 10 zile inainte de expirarea termenului limiti de achitare a acesteia.

- sa verifice lunar indicatiile contorului Consumatorului - persoana fizica conform graficului
de colectare stabilit de Operator.In cazul in care Consumatorul nu a asigurat accesul ia contor,
Consumatorul este obligat sa prezite datele contorului - Operatorului pina in data de 25 a lunii.
Volumul de apd facturat este stabilit prin citirea lunari a indicafiilor iontorului de ap6 de c6tret personalul Operatorului, iar in lipsa contoarelor pe durata verific6rii metrologice p"iiodi.", ,uu
in cazul deteriordrii din motive ce nu pot fi imputate Consumatorului, in bazivolumului de api
consumatl, reiegind din volumul mediu lunar, inregistrat in ultimele 3 luni pAnd la verificare
(deteriorare);
iar in cazul lipsei contorului la Consumator conform normelor de consum, prin calcul, conform

prevederilor legale;
o) sd determine consumul de apd gi a apelor uzatein diferite circumstante conform prevederilor
Legii nr.303 12013 qi Regulamentului ;;
p) si prezinte, la cererea Consumatorului, informalii despre plnfile
achitate. operatorul prezintd obligatoriu consumatorului cilculul

9i penalitifile calculate gi

volumului de api gi a
volumului de ape tzatein cazul consumului fraudulos;
q)sd rrspund[ in termenele stabilite prin codul administrativ
reclamatiile depuse in scris de consumator; r) s[ repare prejudiciile
cazulin care este demonstrati vina Operatorului;
s)sd restituie datoriile acumulate fafl de Consumator p6nd la data suspend[rii sau rezilierii
contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice comunare;
t) sd informeze Consumatorul privind modalit{ile de solu{ionare a problemelor abordate de c[tre
acesta;

al Republicii Moldova la
cauzate Consumatorului in
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u)s[ asigure incasarea de la Consumator a pl6{ilor pentru serviciile publice comunale
fvnizarelprestare, inclusiv prin intermediul bdncilor, sau oficiilor pogtale sau al oficiilor sale din
teritoriu, in termenul previzut ?n Regulament;
v) s[ reducl pl6{ile pentru serviciile publice comunale in caz de nerespectare de c6tre Operator a
n ivelurilor de cal itate stabil it pentru serv i ci ile fixnizatel prestate ;
w) sd asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24124 orc al Operatorului, numdrul
de telefon al cdruia se indici obligatoriu in facturl;
x) s[ efectueze citirea indicilor contorului de apd, controlul contorului gi a sigiliilor aplicate
numai in prezenfa consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

IV. DREPTIIRILE $I OBLIGATIILE CONSUMATORULUI
10. Consumatorul are urmiitoarele drepturi:
a) sd beneficieze de serviciile publice comunale in condiJiile stabilite in prezentul Contract, in
Legea nr.30312013 gi in Regulament;
b) sd fie prezent personal sau si desemneze expres o persoani care sd asiste la citirea indicilor
contorului de ap6, la efectuarea expertizei metrologice, la controlul contorului de ap[ gi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum gi la deconectarea instalaliilor sale interne de api gi ae
canalizare in cazurile prev5zute de Legea nr.30312013 gi de Regulament;
c) sd fie informat din timp de c[tre Operator despre limit[rile sau intreruperile in fvmizare a
serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, in modul stabilit de Legea nr.303/20l3gi
de Regulament;
d) sn inilieze modificarea gi/sau completarea contractului de fumizare/prestare a serviciilor
publice comunale qi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adilionale, inclusiv in cazul in care
apar prevederi noi in actele normative in domeniu;
e) si renunJe, definitiv sau temporar, la serviciul de alimentare cu ap[ in modul stabilit de Legea
nr.303/2013 gi Regulament;
f) sd primeascd, in urma unei cerere, informafii privind tarifele in vigoare, calitatea apei,
volumul consumului de ap4 plnlile gi penalitdlile calculate gi achitate;
g) sd primeasc[ rlspuns la peti{iile adresate Operatorului in modul gi in termenele stabilite de
Codul administrativ al Republicii Moldova;
h) sn solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina Operatorului in conformitate cu
prevederile Legii nr.30312013, Codului civil qi Regulamentului;
i) sd beneficieze de alte drepturi stabilite in Legea nr.30312013, Legea nr.105/2003 privind
protecJia consumatorilor qi in Regulament;
j) la sistarea furnizirii/prest[rii serviciilor de alimentare cu api gi de canalizare pentru o perioadl
de timp determinat[ gi la suspendarea contractirlui pe o perioadi de timp nu mai micd de 3 luni;
k) la incheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezoluliunea contractului in
conformitate cu Legea nr.30312013 gi cu Regulamentul;
l) sd verifice gi sd constate respectarea de cdtre Operator a prevederilor contractului de
fumizar e I pr estare a servi ci i I or pub I i ce comunal e ;

m) s[ aibi acces la contorul de apd, dacl acesta este instalat pe proprietatea Operatorului;
n) la eliberarea de c[tre Operator a unui nou aviz de brangare lracordare, in cazul necesit6lii
majoririi debitului de aptr;
o) la despdgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea indicatorilor de performan{6 ai
serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare;
p) s[ aibd acces la serviciul telefonic 24124 ore al Operatorului, num[rul de telefon al caruia se
indicd in mod obligatoriu gi in facturi" cartica pentru achitarea serviciilor prestate.
r) sd-i fie prezentati lunar factura de platd pentru serviciile fumizatelprestate, indicdnd data-
limita de plati a acesteia. Factura de platl se emite gi se prezintd Consumatorului cu cel pulin l0
zile inainte de expirarea termenului limitl de achitare a acesteia.
I l. Obtigafiile Consumatorului sunt:
a) s[ respecte prevederile contractului incheiat, prevederile Legii nr.303 12013 qi Regulamentului;
b) sI prezinte Operatorului datele gi documentele necesare pentru incheierea/ modificarea
contractului de furnizarelprestare a serviciilor publice;
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c) sd exploateze gi sd intreJina in stare bund de func{ionare instalafiile interne de ap6 gi de
canalizare aflate in gestiunea sa, in conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice,
si remedieze la timp avariile gi scurgerile de api de la refelele proprii;
d) s[ asigure integritatea contoarelor gi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv si intreprind[
misuri de proteclie a contorului de ap[ contra inghe{ului;
e) s[ acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitima{iei corespunzfutoare, pentru
citirea indicilor contorului de ap6, pentru demontarea contorului de apd qi prezentarea la
verificarea metrologici, pentru efectuarea controlului integrit[tii contorului de apl gi a sigiliilor
aplicate acestuia, precum gi pentru deconectarea instalaJiilor sale inteme de api gi de canalizare
in cazurile prev[zute de Legea nr.30312013 gi Regulament;
f) sd acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaJiei corespunzltoare, la
clminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la re{elele publice de alimentare cu
apd gi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru efectuarea lucririlor de
interven{ie gi de reconstrucJie;
g) s[ achite, pinl ladata de 15 a fiecdrei luni, serviciiile publice fumizatelprestate, consumul
fraudulos gi penalitilile calculate conform prevederi lor contractului ;

h) sd utilizeze apa in mod rafional gi ldrd fraude;
i) sd nu execute conectdri neautorizate la sistemul public de alimentare cu ap[ qi de canalizare;
j) sd nu evacueze spre deversare in sistemul public de canalizare substanfe interzise de actele
normative gi care pot avaria refeaua publicd de canalizare sau pot afecta func{ionarea instalafiilor
de epurare a apelor uzate;
k) sd men{ind curdfenia gi sd intrefind in stare corespunzdtoare cdminul de vizitare in care este
instalat contorul de apd, amplasat pe proprietatea sa;
l) sd execute lucriri de intrefinere gi reparafie, care ii revin conform Legii nr.30312013, la
instala{iile interne de apd gi de canalizare pe care le are in folosinld pentru a nu admite pierderi
de ap[ sau, in caz de funcfionare necorespunzitoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru
sdndtatea publicd;
m) si informeze, in termen de 7 zile lucrdtoare, Operatorul despre toate cazurile instriinlrii
imobilului, schimbarea numirul locatarilor, precum gi despre modificarea altor date men{ionate
in contractul de furnizarelprestare a serviciilor publice comunale;
n) sd achite Operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu
apd gi de canalizare, prin consumul fraudulos, prin evacuarea in refeaua publicf, de canalizare a
substanfelor interzise spre deversare gi a apelor uzate cu un conJinut sporit de poluan{i, precum gi

in alte cazuri prevdzute de Legea nr.10512003 privind serviciul public de alimentare cu api gi de
canalizare1,

o) sd sesizeze imediat Operatorul in cazul in care depisteazi defecfiunea contorului de apd sau

violarea si gilii lor aplicate;
p) sd declare rezolufiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apl gi de canalizare, daci nu are necesitate de aceste servicii, s[ achite integral Operatorului plata
pentru serviciile fumizatelprestate gi penalitdfile calculate conform prevederilor contractului;
q) sd fie prezent personal sau prezentat de un alt membru al familiei sale la citirea indicilor
contorului de apd, la efectuarea expertizei metrologice, la controlul contorului de ap[ gi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum qi la deconectarea instalaliilor sale interne de apd qi de
canalizare in cazurile prevdzute de Legea nr.30312013 gi de Regulament gi sd semneze acte
necesare;
r) sd nu intervini personal in contorul de apd sau in instalafiile Operatorului, situate pe
proprietatea sa gi s[ nu permiti acest lucru altor persoane;
s) sd nu admiti gi sd nu execute, fdrd acordul Operatorului, modificlri sau conectlri suplimentare
in afara proiectului la re{elele interne de alimentare cu apd gi de canalizare;
t) s[ solicite Operatorului condiliile pentru separarea evidenlei apei consumate in alte scopuri
decdt cele indicate in contractul de furnizare/prestare a serviciile publice;
u) s[ nu admitl amestecarea degeurilor menajere solide cu gunoiul de construc{ie, bdligar.
degeuri lichide;
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v) sI depoziteze degeurile la poartd casei in aqa mod, pentru a fi comodl inclrcarea lor in
magina de gunoi; capacitdlile cu deqeuri si fie de un volum corespunzdtor luind in considera{ie
calculul unei cantit[fi maxime de 50 kg de gospodirie;
w) si nu abandoneze gi sd nu depoziteze degeurile in afara locurilor destinate acestui scop.

V. RASPUNDERE \ CONTRACTUALA
12. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzltoare a obligaliilor asumate prin Contract,
precum gi pentru daunele cantzate, Partea vinovatfl poart[ responsabilitate in conformitate cu
prevederile Contractului gi legislafiei in vigoare a R. Moldova.
l3.Operatorul nu poaftd rdspundere pentru nerespectarea obliga{iilor contractuale in cazul, in
care acesta nu sunt datorate culpei Operatorului, precum gi in situa{ii excep{ionale (avarii,
calamitdfi cu caracter natural etc.).
VI. DECONECTAREA $I RECONECTAREA INSTALATIILOR INTERNE DE APA SI

DE CANALIZARE
13. Opcratorul este in drept sd suspende fwnizarealprestarea apei consumatorului sau
recepfionarea apelor uzate de la consumator, preintAmpinAnd in prealabil Consumatorul, in
urmdtoarele cazuri:
a) starea tehnicl nesatisfdcdtoare a instala{iilor de alimentare cu apl gi/sau de canalizare aflate in
adm ini strarea consumatorul ui ;

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite reprezentantului operatorului, imputemicit cu
dreptuf de control, accesul la instalafiile qi la relelele de alimentare cu apd gi/sau de canalizare, la
dispozitivele gi construc{iile aferente pentru examinlrile prescrise sau pentru verificarea gi citirea
datelor contoarelor, efectuarea misuririlor gi prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor
aplicate, reglementarea distribuJiei apei potabile (in cazul nerespectlrii limitelor stabilite),
precum qi pentm executarea altor lucrdri de exploatare, intrefinere, reconstruc(ie, construc{ie etc.
Operatorul este obligat sI documenteze acest fapt, intocmind in acest sens un act, care urmeazd
sd fie expediat consumatorului impreuni cu avizul de deconectare;
c) dispozilia organelor teritoriale de supraveghere sanitari gi de mediu;
d) neachitarea de c[tre Consumator a pl[fii pentru serviciile publice comunale in decurs de l0
zile de la data-limitl de plati indicatl in factura inaintat[ de c[tre Operator cu cel pufin l0 zile
inainte de expirarea termenului limitd de plati a acesteia;
e) constatarea consumului fraudulos, urmati de neachitarea facturii emise pentru serviciul
recalcufat, in decurs de l0 zile de la data-limitd de plati indicatd in faciura, prezentatd,
consumatorului cu cel pufin 10 zile inainte de expirarea termenului limit[ de plat6 a acesteia.
14. Suspendarea fumizdrii/prestlrii apei Consumatorului sau recepfionarea apelor uzate de la
Consumator se efectueaz6,prin deconectarea instalafiilor interne de ap[ gi de canalizarc de la
sistemul public de alimentare cu apI qi de canalizare, care se efectueaz[ doar in zilele lucrltoare.
in intervalul de timp 08.00 - 20.00. Deconectarea instalafiilor interne de apd gi de canaliz are ale
Consumatorului se efectueazd numai dupd, avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare,
care se expediazl sau se inmdneazd,consumatorului cu cel pu{in 5 zile inainte de data preconizatd
pentru deconectare.
15. Consumatorul este in drept s[ solicite operatorului reconectarea instalafiilor inteme de ap6 gi
de canalizare la sistemul public de alimentare cu apd pi de canalizare, dupi inl[turarea de cltre el
a cauzelor care au condus la deconectare gi dupd achitarea tarifului pentru deconectare si
reconectare. Operatorul este obligat sd reconecteze instalaliile interne de apd gi de canalizare ale
consumatorului la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare, in termenul care nu
depdgegte 3 zile, dupd ce Consumatorul a solicitat reconectarea gi a achitat tariful pentru
reconectare.
16. Deconectarea instalafiilor interne de api gi de canalizare ale consumatorului de la sistemul
public de alimentare cu apd gi de canalizare, la cererea consumatorului, se efectueazi in termen
de cel mult 7 zile, dupd depunerea de cdtre Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor
respective gi asigurdrii accesului personalului Operatorului pentru indeplinirea lucrdrilor
respective.

VII. MODIFICARBA CONTRACTULUI



17. Orice modificare a Contractului este valabilI, daci se efectueaz[in scris gi este stabilitlde
comun acord printr-un act adilional la contract, semnat de ambele Pdrfi, care va fi parte
integrantd a Contractului.
18. Dacd, ulterior incheierii Contractului intrd in vigoare noi acte normative ori se modifici cele
existente, care stabilesc reguli noi de fitmizarelprestare, utilizare gi facturare a serviciilor publice
comunale, pi(ile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul va notifica in scris
Consumatorul cu privire la modificdrile operate in legisla{ie.
19. Operatorul incheie, modific5, prelungegte sau suspend[ acfiunea Contractului ldr[ a percepe
platd de la Consumator.

V[I. SUSPENDAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI
20.Prezentul Contract poate fi suspendat:
20.1 . referitor la serviciului public de alimentare cu ap6 gi de canalizare:
a) la cererea in scris a Utilizatorului, depusd la oficiul Operatorului cu cel pu\in 7 zile
calendaristice inainte de data suspend[rii, pe o perioadl de timp de cel pu{in de trei luni. in acest
caz, Utilizatorul este obligat sd achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apd
gi de canalizare facturat, penalitdJile calculate conform prevederilor Contractului, precum gi

tariful pentru deconectare, aprobat de c[tre ANRE;
b) la iniliativa Operatorului, pe o perioadd de 30 zile calendaristice, in cazul deconectdrii de la
re{eaua public de alimentare cu api gi de canalizare a instalaliilor ce aparfin Utilizatorului, cu
respectarea prevederilor Legii 30312013 gi a Regulamnetului.
20.2.referitor la serviciul de colectare, transportare gi eliminarea degeurilor menagere solide la
cererea in scris a Utilizatorului in cazurile prevdzute in Anexa nr.4la Regulamentul cu privire
la modul de prestare gi achitare a serviciilor locative, comunale gi necomunale pentru fondul
locativ, aprobat prin HG nr.19l din 19.02.1992
27. Prczentul Contract poate fi reziliat:
a) la cerere a Utilizatorului, depus[ in scris la oficiul Operatorului, cu cel pufin 7 zile
calendaristice inainte de data rezilierii. in acest caz, IJtilizatorul este obligat s[ achite integral
plata pentru serviciile publice facturate pin[ la data rezilierii, precum gi penalitilile calculate
conform prevederi lor Contractului ;

b)la inifiativa Operatorului, in cazul suspenddrii Contractului pe o perioadi de 30 zile
calendaristice, drept urmare a deconectdrii instala{iilor interne de api qi de canalizare ale
Utilizatorului de la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare gi daci Utilizatorul nu a
inllturat cauzele, pentru care au fost deconectate instala{iile interne de ap[ gi de canalizare qi nu

t a solicitat reconectarea lor.
IX. SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR $I LITIGIILOR

22. Neinfelegerile gi litigiile ce reies din executareaprezentului contract se soluJioneazdpe cale
amiabild, prin negocieri, de cdtre p[r[i.
23.|n cazul in care litigiile survenite nu pot fi solulionate pe cale amiabili" Pirfile sunt in drept
s[ se adreseze in instan{a dejudecati competent[ privind solu{ionarea acestora.
24. Litigiile care au apdrut intre PIr[i, nu exonereazd, Pdr\ile de executarea obliga{iilor
contractuale care nu fac parte din litigiul in curs de solufionare.

X. PREVEDERI FINALE $I TRANZITORII
25. Contractul este incheiat pentru o duratf, de timp nedeterminatd gi intr[ in vigoare la data
semndrii acestuia de c[tre de ambele P[r[i sau la o alti data conform celor convenite de p54i.
26. Contractul este intocmit in 2 exemplare originale, semnate de ambele PI(i.

XI. CLAUZE SPECIALE
27. Situafiile neprevdzute in Contract sunt reglementate de prevederile Codului Civil al RM,
Legii 303 120 I 3, Legii 209 120 16, Regulamentului.

xrr. ADRESELE $r SEMNATURTLE rARlrr,On:

Operatorul Consumatorul


