
Articolul 28,alineatul (2) 

(2)Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele 

fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de 

apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde 

sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator." 

Articolul 28,alineatul (3) 

(4)Branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului 

de branşare emis de operator. Realizarea de branşamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu 

fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât 

pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării. 

(5)Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu care şi-au realizat 

branşamente proprii de apă se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu 

are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de 

canalizare. 

(7)Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii 

administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către 

autoritatea administraţiei publice locale conform legislaţiei în vigoare. Contorul de branşament propriu 

se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, care 

reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea 

în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare 

a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C." 

Articolul 31,dupa alineatul (1) 

1.1 În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a 

serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al 

tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de 

voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator. 

1.2 În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de 

contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

 a)în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se 

montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt 

utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă; 

 b)în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi 

tip de contor; 

 c)certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru 

contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau 

operatorului. 



1.3 În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte 

individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 a)contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului 

individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului; 

 c)certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru 

contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă 

caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau operatorului. 

1.4 Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a 

furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre 

reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul 

condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. 

1.5 Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu 

operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după 

achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului. 

1.6 Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de 

contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt: 

 a)să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile; 

 b)să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la 

branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament 

şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează 

individual; 

 c)să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de 

scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, 

verificarea periodică metrologică; 

 d)să factureze în sistem pauşal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate 

locurile de consum aferente proprietăţii individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la 

termenul de scadenţă ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic; 

 e)să nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu în caz de neplată a 

facturilor individuale. 

 

 

 

1.7 Principalele obligaţii ale utilizatorilor din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de 

furnizare/prestare a serviciului sunt: 

 a)să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi 

reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu; 

 b)să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de operator; 



 c)să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor 

de apă aferente proprietăţii individuale; 

 d)să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip şi să 

comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexul contorului nou 

împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit; 

 e)să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru 

verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de 

cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal în 5 zile de la 

notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni 

prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau 

robinetelor sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de 

contor. 

1.8 Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de 

tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligaţiilor prevăzute la alin. (16) şi (17) 

pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi clauze referitoare la 

modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz." 

Articolul 31 alineatul (5) 

5.1 Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au 

obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou- înfiinţate, dacă aceştia nu 

deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul 

natural." 

Articolul 31 alineatul( 7) 

7.1Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu." 

Articolul 31,dupa alineatul (10) 

(11)În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în 

condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu ai spaţiilor din cadrul 

condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu 

unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico- economice întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice 

locale. 

(12)Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu 

destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de 

distribuţie." 


