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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 44 din 26.05.2005  
 

Regulamentul pentru contorizarea consumurilor de ap� cald� �i rece 
din municipiul Roman 

 
I. Dispozi�ii generale 

 

1.1. Prezentul regulament stabile�te metodologia de montare a contoarelor de ap� 
rece �i cald� pentru cl�dirile racordate la sistemele centralizate de distribu�ie a apei reci 
�i calde menajere în vederea economisirii acestor resurse, a gestion�rii �i factur�rii lor 
corecte. 

1.2. Furnizorii �i asocia�iile de proprietari / locatari vor avea în vedere, la calculul 
consumurilor de ap� rece �i ap� cald� menajer�, rezultatul m�sur�torilor efectuate de 
contoarele respective numai în cazul în care acestea sunt montate cu respectarea 
prezentului regulament. 

1.3. Citirea indicatorilor contoarelor montate în apartamente care fac parte dintr-o 
asocia�ie de proprietari / locatari se face de c�tre personalul împuternicit de asocia�ia 
respectiv� sau de c�tre consumator la intervale de timp �i date stabilite de comun acord. 

1.4. Citirea contoarelor pentru ap� rece �i cald� montate de furnizor, cu contract de 
alimentare, se face de c�tre personalul furnizorului sau de c�tre consumator cu clauz� 
contractual� distinct�. 

1.5. Sigilarea flan�elor de pozi�ionare în cazul contoarelor montate în apartamente 
ce fac parte dintr-o asocia�ie de proprietari / locatari se efectueaz� de c�tre personalul 
montatorului, care întocme�te procesul verbal de sigilare, cu sigilii repartizate de c�tre 
S. J. M. L. Neam�. 

1.6. Sigilarea flan�elor de pozi�ionare a contoarelor montate de c�tre furnizor cu 
contract de alimentare se efectueaz� de c�tre personalul autorizat de S. J. M.L. Neam� . 

1.7. În baza procesului verbal de sigilare S. J. M. L. Neam� emite acordul de punere 
în func�iune. 

1.8. To�i agen�ii economici �i persoanele private care inten�ioneaz� s� monteze 
contoare trebuie s� fie atesta�i de c�tre S. J. M. L. Neam�. 

1.9. Ruperea sigiliilor flan�elor de pozi�ionare pentru înl�turarea defec�iunilor sau 
pentru verificarea periodic� a apometrelor se face pe baz� de proces verbal încheiat 
între furnizorul din contractul de alimentare �i consumator, iar în cazul apometrelor 
montate în apartamentele dintr-o asocia�ie de proprietari / locatari pe baz� de proces 
verbal încheiat între asocia�ia respectiv� �i consumator. 

Remontarea contoarelor se efectueaz� respectând acelea�i condi�ii ca la montarea 
ini�ial�. 

1.10. Repararea contoarelor de ap� cald� �i rece se efectueaz� numai de agen�ii 
economici autoriza�i de Serviciul Jude�ean de Metrologie Legal� Neam�. 

1.11. Reclama�iile privind buna func�ionare  a contoarelor �i expertizele vor fi 
solu�ionate de S. J. M. L. Neam� în baza solicit�rilor scrise. 

1.12. Cheltuielile efectuate pentru sigilarea flan�elor de pozi�ionare ale contoarelor 
de ap� rece �i cald� �i emiterea acordului de punere în func�iune de c�tre personalul 
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S.J.M.L. Neam� va fi în concordan�� cu tariful orei de asisten�� tehnic�  prev�zut pe 
lista de tarife aprobat� prin ordin al ministrului industriei �i comer�ului, cu index�rile 
ulterioare, publicat� în Monitorul Oficial nr. 494 / 09.10.2000, partea I-a. 

 

II. Obliga�ii 
 

2.1. Proprietarul / locatarul (consumatorul) care face parte dintr-o asocia�ie de 
proprietari trebuie:  

 - s� permit� personalului împuternicit de c�tre asocia�ia de proprietari / locatari 
din care face parte, accesul în locurile în care sunt montate contoarele pentru 
efectuarea citirilor �i controlul legalit��ii acestora; 
 - s� permit� personalului împuternicit al Serviciului Jude�ean de Metrologie 
Legal� Neam� accesul în holurile în care sunt montate contoarele pentru controlul 
bunei func�ion�ri �i legalit��ii acestora; 
 - s� prezinte contoarele la verificare metrologic� înainte de expirarea buletinelor 
de verificare respective; 

- s� nu intervin� la instala�ii în scopul falsific�rii rezultatului m�sur�rii; 
- s� protejeze sigiliile aplicate pe contoare �i flan�ele de pozi�ionare ale acestora; 
- s� fac� cunoscut imediat, asocia�iei de proprietari / locatari de care apar�ine 
orice defec�iune ap�rut� în instala�iile de m�surare cu contoare pentru ap� rece �i 
cald�; 
- s� efectueze citirea corect� a contoarelor �i s� transmit� rezultatele, asocia�iei 
dac� aceast� este de acord; 

     2.2. Proprietarul / locatarul (consumatorul) care are contract de alimentare cu ap� 
rece �i / sau ap� cald� direct cu furnizorul trebuie : 

- s� permit� personalului furnizorului accesul în locurile în care sunt montate 
contoarele de ap� rece �i contoarele de ap� cald� pentru efectuarea citirilor, 
controlul legalit��ii acestora; 
- s� permit� personalului împuternicit al Serviciului Jude�ean de Metrologie 
Legal� Neam� accesul în locurile în care sunt montate contoarele pentru controlul 
bunei func�ion�ri �i a legalit��ii acestora; 
- s� prezinte contoarele la verificare metrologic� înainte de expirarea buletinelor 
de verificare respective; 
- s� nu intervin� în instala�ii în scopul falsific�rii rezultatelor m�sur�rii; 
 

III. Litigii 
3.1. Litigiile ap�rute între furnizor �i asocia�iile de proprietari / locatari se rezolv� pe 
cale amiabil�, sau în caz contrar de Serviciului Jude�ean de Metrologie Legal� 
Neam�. 
3.2. Litigiile ap�rute între proprietarii de apartamente �i asocia�iile de proprietari / 
locatari se vor rezolva de reprezentan�ii Serviciului Jude�ean de Metrologie Legal� 
Neam�. 
3.3. Aplicarea riguroas� a prezentului regulament va solu�iona în mod esen�ial 
litigiile ap�rute ca urmare a contoriz�rii secundare �i va disciplina în mod echitabil 
atât consumatorul cât �i furnizorul. 

 


