Consiliul General al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂRE
Nr.: ___ din ___

privind stabilirea si facturarea cantităţii de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici branşaţi la
sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica precum si la sistemul public de
alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Bucureşti
Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti, raportul
Direcţiei de Utilităţi Publice din cadrul PMB si punctul de vedere al ARBAC,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
In conformitate cu clauza l3.3.l.litera b) din Contractul de Concesiune a serviciilor publice de
alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Bucureşti încheiat la data de 29.03.2000 intre
Municipiul Bucureşti, in calitate de Concedent si SC Apa Nova Bucureşti SA in calitate de
Concesionar,
Având in vedere HCGMB nr. 109/1997 privind Regulamentul de racordare la reteaua publica
de canalizare si de utilizare a sistemului public de canalizare al municipiului Bucuresti,
In temeiul dispoziţiilor art.38, lit. e) si g) si ale art.53 din Legea or. 215/2001 privind
administraţia publica locala si ale art.12 si 13 Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de
gospodărire comunala.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTARASTE:
Art.l. Utilizatorii serviciilor publice de energie termica, branşaţi la sistemul public centralizat de
alimentare cu energie termica al Municipiului Bucureşti, precum si la sistemul public de
alimentare cu apa si de canalizare, au obligatia de a plăti serviciul de canalizare atat pentru apa
rece consumata si evacuata, precum si pentru apa calda menajera folosita si evacuată în
sistemul public de canalizare.
Art.2. Cantitatea de apa uzata evacuată de utilizatorii prevazuti la art. 1 se determină, până la
finalizarea contorizării tuturor clienţilor RADET Bucureşti, prin înmulţirea cantităţii de apa
rece consumată cu un coeficient „K” stabilit conform formulei din Anexă;.
Art.3 Valoarea coeficientului „K” va fi stabilită anual pe baza datelor furnizate de SC Apa Nova
Bucureşti SA şi RADET Bucureşti privind volumele de apa rece si respectiv de apa calda
menajera facturate în cursul anului calendaristic anterior aplicării, precum si a volumelor

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

facturate si neincasate de catre SC Apa Nova Bucureşti SA in perioada februarie 2003 – aprilie
2005. Coeficientul „K” va fi avizat de către Autoritatea tehnica de reglementare a serviciilor de
apa- canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), in termen de maxim 15 zile de la primirea
informatiilor privind volumele facurate. SC Apa Nova Bucureşti SA si RADET Bucuresti vor
prezenta la ARBAC informatiile privind volumele facturate in maxim 30 de zile de la sfarsitul
anului.
Art.4. SC Apa Nova Bucureşti SA va regulariza facturile cuprinzand contravaloarea serviciului de
canalizare a apei uzate provenite din apa calda menajera, pe baza volumelor efectiv facturate
de RADET Bucuresti fiecarui utilizator prevazut la art.1 si a valorilor coeficientului „K”
utilizat in perioada de aplicare, in urmatoarele situatii:
- in termen de maxim trei luni de la aplicarea art. 6;
- in primul trimestru al fiecarui an urmator aplicarii coeficientului „K”
Volumele efectiv facturate de RADET Bucuresti vor fi transmise la SC Apa Nova Bucureşti SA
in maxim 30 de zile de la sfarsitul anului sau de la data finalizarii contorizarii si compatibilizarii
sistemelor informatice.
Art.5. SC Apa Nova Bucureşti SA va aplica coeficientul „K” pentru serviciile prestate începând cu
luna mai 2005.
Art. 6. După instalarea contoarelor de apa calda menajera la toţi clienţii RADET Bucureşti si
condiţionat de compatibilizarea sistemelor informatice privind clienţii RADET Bucureşti si
clienţii SC Apa Nova Bucureşti SA, cantitatea de apa uzata facturată utilizatorilor casnici, va fi
in proporţie de 100% din cantitatea de apă rece şi apă caldă consumată de fiecare dintre aceştia,
pe perioada curenta, la care se adauga cantitatea de apa uzata de recuperat pentru perioada
prevazuta la art. 3, ce se va regulariza.
Art.7. (1)Recuperarea sumelor facturate si neincasate de la utilizatorii precizati la art. 1, pentru
perioada februarie 2003 – aprilie 2005, se va face de catre ANB intr-o perioada de pana la 30
de luni, dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(2) SC Apa Nova Bucureşti SA va renunta la recuperarea de la utilizatorii casnici a sumelor
reprezentand contravaloarea serviciilor de canalizare pentru apa calda menajera produsa
centralizat de RADET, folosita si evacuată în sistemul public de canalizare, din perioada
17.11.2000 – 30.01.2003.
Art. 8. RADET Bucureşti va pune la dispoziţia SC Apa Nova Bucureşti SA toate informaţiile pe care
le deţine referitoare la utilizatorii branşaţi la sistemul public de alimentare cu energie termică.
Art. 9. Cantitatea de apa uzata evacuată de utilizatorii serviciilor publice de alimentare cu apa si
canalizare, nebranşaţi la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică se
stabileste conform dispoziţiilor art 16 al Regulamentului de racordare si utilizare a sistemului
de canalizare al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.l09/1997.
Art. 10. Articolul 16 al Regulamentului de racordare si utilizare a sistemului de canalizare al
Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.l09/1997 se completeaza cu dispozitiile
prezentei Hotarari.
Art. 11. Anexa face parte integranta din prezenta Hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI,
DUMITRU STANESCU
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ANEXA

Pentru utilizatorii casnici bransati la sistemul public centralizat de alimentare cu energie
termica, cantitatea de apa uzata menajera evacuata va fi calculata prin inmultirea cantitatii de apa rece
consumata cu un coeficient (K) calculat* dupa urmatoarea formula:

VarAP + VarRADET
K = --------------------------------

VarAP

VarRADET (feb.2003 – aprilie 2005)
+

--------------------------------------------

Var AP (feb.2003 – aprilie 2005)

Unde:
Var AP = volumul apei reci facturate de ANB în cursul anului calendaristic, tuturor
utilizatorilor casnici bransati la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica
Var RADET = volumul apei reci facturate RADET în cursul anului calendaristic, pentru
prepararea apei calde menajere, tuturor utilizatorilor casnici bransati la sistemul public centralizat de
alimentare cu energie termica

*

Recalcularea coeficientului “K” se va face la sfarsitul perioadei stabilite la art. 4, conform procedurii
prevazuta la art. 3 din hotarare. Pana la avizarea noului coeficient K, se va aplica coeficientul calculat
pentru anul anterior.
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