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Criteriile privind calculul tarifelor majorate pentru epurarea apelor uzate ce 

dep��esc parametrii calitativi impu�i de reglement�rile legale în vigoare 
(Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 95/26.08.2004) 

 
 

Art. 1. Clien�ii care evacueaz� ape uzate în re�elele publice de canalizare ce dep��esc 
parametrii calitativi impu�i de reglement�rile legale în vigoare vor suporta tarifele 
majorate calculate conform art. 4 din prezenta anex�. 
Art. 2. Depistarea clien�ilor pentru care se aplic� prevederile art.1, se face de c�tre 
furnizor . 
Art. 3. Calculul sumelor datorate de clien�ii prev�zu�i la art. 1, se face lunar în baza 
buletinelor de analiz�. 
Art. 4. Stabilirea tarifelor majorate determinate de dep��irea parametrilor stabili�i prin 
avizul furnizorului se face dup� cum urmeaz�: 

a. În cazul dep��irilor unui singur parametru: 
- de pân� la 50% - se va percepe un tarif majorat de 2 ori , pentru întreaga 

cantitate de ap� evacuat� în re�elele publice de canalizare. 
- peste 50% - se va percepe un tarif majorat de 3 ori, pentru întraga 

cantitate de ap� evacuat� în re�elele publice de canalizare. 
b. În cazul dep��irilor înregistrate la mai mul�i parametri: 

-  de pân� la 50% - se va percepe un tarif majorat de 3 ori , pentru întreaga 
cantitate de ap� evacuat� în re�elele publice de canalizare. 

- peste 50% - se va percepe un tarif majorat de 5 ori , pentru întreaga 
cantitate de ap� evacuat� în re�elele publice de canalizare. 

c. În cazul polu�rilor accidentale cu consecin�e deosebit de grave asupra 
mediului �i a instala�iilor ( produse petroliere, pesticide ), se va percepe un tarif 
majorat de 10 ori pentru întreaga cantitate de ap� evacuat� în re�elele publice 
de canalizare. Pentru prima abatere se va suspenda serviciul de canalizare pân� 
la remedierea situa�iei. În cazul abaterilor repetate se va rezilia contractul de 
prest�ri servicii încheiat cu S.C. ACVASERV S.R.L. Roman. 

 


