
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr.________/________

CAPITOLUL 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Art. 1 COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, 
nr. 20, judeţul Neamţ, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/27/499/2003, cod de înregistrare fiscală 
RO015346437, cont RO04BRDE280SV, 04771562800/ROL  deschis la BRD Piatra Neamţ, telefon 0233-
233340, fax 0233-218937, reprezentată de ______________________, având funcţia de Director General, 
denumită în continuare PRESTATOR, şi

______________cu sediul  în _______________________,  înregistrată la Oficiul Registrului  Comerţului cu 
nr._____________________  Cod  de  Înregistrare  Fiscală _________________,  reprezentată  de 
___________, în calitate de _____________, telefon ___________.

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.  2  Obiectul  prezentului  contract  îl  constitue  efectuarea  analizelor  de  laborator  pentru  determinarea 
indicatorilor  de  calitate  pentru  apele  uzate  provenite  de  la  punctul  de  lucru, 
________________________________________________.

CAPITOLUL III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI:

Art.3 Prestatorul are urmatoarele drepturi:
3.1. Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
3.2. Să întrerupă prestarea serviciilor în următoarele situaţii:
        a) – beneficiarul nu achită facturile în termen de 45 zile de la emitere – cu preaviz de 5 zile lucratoare
        b) - la cerea beneficiarului

Art.4. Prestatorul are următoarele obligaţii:
4.1. Să efectueze analizele de laborator pentru determinarea  concentraţiei indicatorilor de calitate ai apei 
uzate precizaţi în anexa nr. 1 la contract.
4.2. Frecvenţa efectuării analizelor este conform termenilor prevazuţi în anexa nr. 1
4.3. Să întocmească buletinele de analiză
4.4. Să aducă la cunostinţă beneficiarului cu cel puţin 24 de ore înainte, telefonic, sau prin fax faptul că nu 
poate presta serviciul efectuarea analizelor de laborator.
4.5. Să aducă la cunoştinţă beneficiarului prin factură, modificările de tarif.

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI:

Art.5 Beneficiarul are următoarele drepturi:
5.1. Să beneficieze de serviciile privind efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea  indicatorilor 
de calitate ai apelor uzate.

Art.6 Beneficiarul are urmatoarele obligaţii
6.1.  Să preleveze  probele  necesare  efectuării analizelor  de  laborator  şi  să le  transporte  la  sediul 
laboratorului
6.2. Să achite contravaloarea facturilor emise pentru efectuarea analizelor de laborator în termen de 15 zile 
de la data emiterii acestora.
6.3. Să aducă la cunoştinţă prestatorului în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de 
identificare, precum şi a adresei la care prestatorul urmează să trimită facturile.
6.4.  Să solicite rezilierea contractului  şi  încetarea  prestării serviciilor cu 15 zile  înainte de data  încetării 
activitaţii în zonă.

CAPITOLUL V TARIFE,  FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATA:

Art.7. Beneficiarul poate face plata serviciilor prestate cu ordin de plată sau direct la casieria operatorului.
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Art.8.  În cazul  în care pe documentul de plata nu se  menţionează obiectul  plaţii,  se consideră achitate 
facturile în ordine cronologică.

Art.9. Preţurile şi tarifele practicate de operator sunt aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

Art.10. Pentru neexecutarea  în tot sau  în parte a  obligaţiilor contractuale  prevăzute în prezentul contract, 
părţile răspund conform prevederilor legale.

Art.11. Neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data emiterii ei, atrage majorari de întarziere egale cu 
cele utilizate pentru neplata  obligaţiilor faţă de bugetul de stat,  fără ca acesta să depăşească cuantumul 
debitului.
Dacă sumele datorate şi comunicate lunar, inclusiv majorările de întârziere, nu au fost achitate în termen de 
45  de  zile  calendaristice  de  la  expirarea  termenului  prevăzut,  prestatorul  poate  suspenda  executarea 
contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

Art.12. 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 data primirii facturii. 

Art.13. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o invocă este 
exonerată de răspundere.

CAPITOLUL VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Art.14. Contractul între prestator şi beneficiar poate înceta în următoarele cazuri:
a) – prin acordul scris al părţilor
b) – prin denuntarea unilaterală a contractului de catre beneficiar, cu un preaviz de 30 zile  lucrătoare, după 
achitarea debitelor către prestator.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE
     
Art.15.  În  toate  problemele  care  nu sunt  prevăzute în  prezentul  contract,  parţile se  supun  prevederilor 
legislaţiilor în vigoare, ale Codului Civil şi Codului Comercial.

Art. 16
16.1. Părţile convin că toate neinţelegerile privind validitate contractului sau cele rezultate din interpretarea, 
executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă
16.2. În caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.

Art.17. Prezentul contract se poate modifica cu acordul parţilor, prin acte adiţionale.

Art.18. Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

Art.19. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul contract.

Art.20. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

                PRESTATOR                                                                   BENEFICIAR
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV _____________ 
            DIRECTOR GENERAL
             
         
              OFICIUL JURUDIC DIRECTOR GENERAL
                _____________ _____________

     CONTRACTE CLIENŢI ZONA SUD
                _____________
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                     ÎNTOCMIT
ANEXA  NR.1

 La contractul de prestări servicii nr. ___________/_________

Indicatori de calitate a apelor uzate

NR.
CRT
.

        INDICATORI DE CALITATE  FRECVENŢĂ EFECTUARE ANALIZE

ZI SĂPTĂMÂNĂ LUNA

1 MTS

2 CBO5

3 CCO-Cr 

4 AZOT total

5 FOSFAT total

6 GRĂSIMI

7 AZOT amoniacal

8 AZOTAT (NO3)

9 AZOTIT (NO2)

10 SULFURI H2S

11 DETERGENŢI

                 

                PRESTATOR                                                                   BENEFICIAR
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV ___________ 
            DIRECTOR GENERAL
             
         
              OFICIUL JURUDIC DIRECTOR GENERAL
                ____________ ___________

     CONTRACTE CLIENŢI ZONA SUD
                ____________
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