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de canalizare

CAPITOLUL I

Pdrtile contractante

Art.1
Societatea APA NOVA BUCURESTI SA cu sediul in BUCURESTI str. DEMETRIADE ARISTIDE, ACTOR
nr.2, Sector 1, cod 010147, inmatriculatd la Registrul Comertului cu nr. J40/9006/1999, codul ?nregistrare
fiscald RO12276949, cod IBAN: RO33BRDE450SV01059614500-Banca:BRD - SMCC; cod
SWIFT:BRDEROBUCAM; cod IBAN: RO27TRE27005069XXX000455 DlR. DE TREZORERIE
BUCURESTI reprezentatd de dna Mihaela CONSTANTINESCU, Director Comercial, special imputernicitd
in acest scop, in calitate de Operator, pe de o parte,

9i

ADMINISTRATIASTRAZILOR cu sediul in BUCURESTI, STR. DOMNITAANCUTA, nr.1, bl. -, ap. -,
sc.-, Sector 1, inmatriculati la Registrul Comerlului cu nr. codul inregistrare fiscala 4433872, cod IBAN:
RO08TRE224A840303200103X banca TREZORERIA cod CAEN: telefon:0213151219,fax:0213145928
proprietarul/imputernicitul/chiriasul/comodatarul imobilului din STR. DOMNITA ANCUTA nr.1, BUCURESTI,
Sector 1, corespondenld la adresa: STR. DOMNITAANCUTA, nr.1, bl.-, ap.-, sc.-, Sector 1, BUCURESTI,
legal reprezentald de dl/dna ROMAN ALINA-Director General, in calitate de Utilizator, pe de altd parte

au convenit sd incheie prezentul contract de furnizarei prestare a serviciilor de alimentare cu apd 9i de
canalizare, cu respecta rea u rm dtoa relor cla uze :

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

Art.2
(1 ) Obiectul prezentului contract il reprezintd furnizarealprestarea serviciilor de alimentare cu apd

potabild (gi/sau industriald) gi/sau de canalizare, in condiliile prevdzute de prezentul contract,
pentru imobilul menlionat la art.1.

(2) Contractul stabilegte relaliile dintre Utilizator gi Operator la punctul de delimitare intre releaua
interioari a Utilizatorului aflati pe proprietatea acestuia gi releaua publicd situatd pe domeniul
public care este constituitd de contorulde brangament pentru sistemul de alimentare cu apd,
respectiv cdminul de racord pentru sistemul de canalizare.

(3) Punctul de delimitare intre Operator gi Utilizator este cdminul de contor, pentru alimentarea cu apd,
gi cdminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale
punctului/punctelor de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.
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(4) Prestarea altor activitdli conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor
contracte de prestdri servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fa!5 de prevederile
prezentului contract.

Art.3
Utilizatorul declard cd prezentul contract s-a incheiat pentru un numdr de persoane 9i un numdr de

operatori economici existenli in imobil la data semnirii prezentului contract conform anexei nr. 2 , precum

gi tcd este titular al dreptului de proprietate/deline folosinla asupra imobilului mentionat la art. 1.

Art.4
in anexa nr. 3 la contract sunt mentionate standardele, normativele, condiliile de calitate privind furnizarea

apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu gi debitul asigurat, precum gi condi!iile de acceptare la
deversarea in relelele publice a apelor uzate, valabile la data semnirii contractului.
Ar't.5
(1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu api gi de canalizare se incheie

intre Operator gi Utilizator pe duratd nedeterminatd.
(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea Utilizatorului numai dupd achitarea la zi a tuturor

debitelor datorate citre Operator. Celelalte clauze de incetare ale contractului sunt prevazute la

cap.lX, alte clauze.

CAPITOLUL III
Drepturile gi obligafiile Operatorului

Art.6
Operatorul are urmitoarele drepturi:
6.1. Sd factureze gi sd incaseze de regula lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apd gi de

canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publicd local5;
6.2. Sd aplice penalitdli egale cu nivelul dobdnzii datorate pentru neplata la termen a obligaliilor

bugetare, in cazul neachitirii facturilor la termen.
6.3. Sd asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestdri servicii.
6.4. Sd initieze modificarea gi completarea contractului de furnizarelprestare a serviciului sau a anexelor

acestuia ori de c6te ori apar elemente noi In baza normelor legale, prin acte adilionale; in situalia in
care actele normative adoptate dupd incheierea prezentului contract conlin dispozilii imperative,
contractul va fi considerat modificat/completat de drept fard altd formalitate, incepdnd cu data intririi
in vigoare a actelor normitive.

6.5. Si aibd acces la instalaliile de utilizare a apei aflate in folosinla sa de pe proprietatea Utilizatorului,
pentru verificarea respectdrii prevederilor contractuale, a funcliondrii, integritSlii sau pentru

debrangare,in caz de neplatd sau pericol de avarie a acestora, precum gi la contor, dacd se afli pe

proprietatea Utilizatorului, in vederea citirii, verificdrii metrologice sau integritdlii acestuia. Accesul se

va efectua in prezenla delegatului imputernicit al Utilizatorului.
6.6. Si stabileasci condiliile tehnice de brangare gi/sau de racordare a Utilizatorului la instalaliile aflate

in administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare gi a reglementirilor elaborate de
autoritatea de reglementare competentd', Tn cazul in care brangamentul gi/sau racordul au fost
realizate fard avizd Operatorului, iar acestea nu corespund standardelor gi normelor tehnice
aplicabile brangamentelor/racordurilor, Utilizatorul igi asumd toate riscurile consemnate in "Figa de
Neconformitdli" atagatd la prezentul contract, precum gi riscurile morale gi cele financiare care pot

sd apari datoritd unor vicii ascunse ale construcliilor.
6.7. Si desfiinleze brangamentele sau racordurile realizate fdrd oblinerea avizelor legale gi sd sesizeze

autoritdlile competente, in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degraddri intenlionate
ale componentelor sistemului public de alimentare cu apd gi de canalizare.

6.8. Sd intrerupd furnizarea serviciilor, numai dupi 5 zile lucritoare de la primirea de cdtre Utilizator a

unei notificdri constdnd in comunicarea scrisi fdcutd de Operator gi transmisi prin curier sau prin

scrisoare recomandatd adresatd Utilizatorului, in urmitoarele situatii:

1 Numai pentru utilizatorii individuali (utilizatori casnici gioperatorieconomici)



a). Utilizatorul nu achitd factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentd;
b) Utilizatorul nu remediazd defecliunile interioare gi prin aceasta prejudiciazi alimentarea cu apd a

altor Utilizatori;
c) Utilizatorul nu achitd obligaliile de platd pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotdrire

judecdtoreascd definitivd, provocate de distrugerea sau deteriorarea de cdtre acesta sau din

culpa acestuia a unor construclii sau instalalii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitdlilor,
aflate in administrarea Operatorului;

d) Utilizatorul impiedicd delegatul imputernicit al Operatorului sd controleze instalaliile de utilizare,

de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de mdsurare-inregistrare sau de a remedia
defecliunile la instalaliile administrate de Operator, cind acestea se afld pe proprietatea

. Utilizatorului;
e) Utilizatorul realizeazd brangarea sau racordarea imobilului la relelele publice sau la instalaliile

altui Utilizator fdrd acordul Operatorului, ori schimbarea, fdri acordul Operatorului in cadrul unor
lucrdri de reparatii capitale, reconstruiri, modificdri, moderniziri sau extinderi, a caracteristicilor
tehnice gi/sau a parametrilor instalaliilor de utilizare',

0 la cererea Utilizatorului;
6.9.
Sd verifice gi sd constate starea instalaliilor interioare ale Utilizatorului, care trebuie sd corespundd
prescripliilor tehnice avute in vedere la incheierea contractului de furnizarelprestare a serviciului de

alimentare cu apd gi de canalizare.
6.10.
Sd aplice penalitdlile prevdzute de actele normative in vigoare in cazul in care se deverseazd in reteaua
publici de canalizare ape uzate care depdgesc concentraliile maxime admise pentru impurificatori.
6.11.
Si suspende contractul de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu api in situaliile in care timp
de 3 luni de la data intreruperii alimentirii cu apd prevdzute la pct. 6.8 lit. a) gi/sau b) nu sunt indeplinite
condiliile de reluare a furnizdrii serviciului; pentru reluarea serviciului dupd acest termen, Operatorul va

factura, pentru toatd durata de intrerupere, o cotd reprezentAnd 30% din ultima facturi emisd de

Operator atAt pentru apd, cAt gi pentru canalizare gi contravaloarea preludrii apelor meteorice la
canalizare pentru toati aceastd perioadd.
6.12.
Sd limiteze sau si intrerupd furnizarea serviciului de alimentare cu apd, dar nu mai mult de 24de ore, in
urmitoarele condi!ii:

a) cAnd este periclitatd viata sau sdndtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul de alimentare cu apd;

c) pentru executarea unor manevre gi lucrdri care nu se pot efectua fdrd intreruperi;
6.13.
Sd stabileascd lucrdri de revizii, reparalii gi de intrelinere planificate la relelele gi la instalatiile de

distribulie/furnizare a serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare, realizarea lucrdrilor se va
programa astfel incAt perioada gi numdrul de Utilizatori afectati si fie cAt mai micd.

Art.7
Operatorul are urmdtoarele obligalii.
7.1. Se respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizarelprestare a serviciului de

alimentare cu apd gi de canalizare.
7.2. Sd respecte prevederile reglementdrilor emise de autoritSlile de reglementare competente gi de

autoritdlile administraliei publice locale.
7.3. Sd respecte indicatorii de performanli ai serviciului, respectiv Nivelele de Servicii prevdzute in

contractul de concesiune incheiat cu Primdria Municipiului Bucuregti la data de 17 noiembrie 2000.

7.4. Sd asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apd la parametrii fizici gi calitativi prevdzuli de

legislalia in vigoare.
7.5. Sd asigure funclionarea relelei de canalizare la parametrii proiectali.

7.6. Sd preia apele uzate la parametrii prevdzuli de normativele in vigoare.
J



7 .7 . Sd efectueze analiza calitativd a apei furnizate.
7.8. Sd aducd la cunogtinla Utilizatorului, cu cel pulin 24 de ore inainte, prin mass-media gi/sau prin

afigare la Utilizator, orice intrerupere in furnizarea apei gi/sau in preluarea apelor uzate 9i

meteorice, in cazul unor lucrdri de modernizare, reparalii gi intrelinere planificate.

7.9. Sd ia misuri pentru remedierea defecliunilor apdrute la instalaliile sale. Constatarea defecliunilor

la releaua publicd de apd gi de canalizare se efectueazd in maximum 4 ore de la sesizare,

intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucririlor pentru

remedierea defecliunilor constatate se va face in termen de maximum 48 de ore de la constatare.

Dupd caz, odatd cu demararea lucrdrilor se va comunica Utilizatorului durata intervenliei.

Depdgirea limitelor de timp previzute se poate face, in cazuri justificate, numai prin modificarea

autorizaliei de construire; Operatorul nu va fi obligat sd remedieze defecliunile apirute la

brangamentul/racordul ce deservegte Utilizatorul in cazul in care brangamentul/racordul a fost

realizat de cdtre acesta fara avizul Operatorului gi dacd defecliunea se datoreazd uneia dintre

neconformitdlile consemnate in "Figa de Neconformitdli" ataqatd prezentului contract. Orice astfel

de defecliune va fi remediati de citre Operator pe cheltuiala Utilizatorului care va suporta 9i

contravaloarea cantitSlilor de apd pierdute ca urmare a defecliunilor apdrute.

7.10. Sd suporte despdgubirile datorate Utilizatorului pentru intreruperile in furnizarea apei gi/sau in
preluarea apelor uzate gi meteorice care sunt din culpa sa gi care depdgesc limitele prevdzute in

contract. Pentru intreruperile care depigesc 24 de ore Operatorul este obligat sd asigure o sursd

alternativd de ap6 pentru consumul menajer al Utilizatorului cu exceptia cazului in care

intreruperea alimentirii cu api potabili se datoreazd uneia din neconformitdlile brangamentului

consemnatd in "Figa de Neconformitdli" atagatd prezentului contract.

7.11. Se evacueze, pe cheltuiala sa, apa pdtrunsS in curli, case, subsoluri din cauza defecliunilor la

sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare; evacuarea apei nu exonereazd Operatorul

de plata unor despdgubiri stabilite in condiliile legii; Operatorul nu va fi obligat sd evacueze apa

pdtrunsd in subsolurile Utilizatorului dacd inundarea s-a produs ca urmare a uneia dintre

neconformitdlile racordului consemnatd in "Figa de NeconformitSli" atagatd prezentului contract.

7.12. Se exploateze, sd intrelind, si repare gi sd verifice contoarele instalate la brangamentul fiecdrui

Utilizator. Verificarea periodicd se face conform dispoziliilor de metrologie in vigoare gi se suporti
de cdtre Operator. Contoarele instalate la brangamentulfiecdrui Utilizator, defecte sau suspecte de

inregistrdri eronate, se demonteazd de Operator gi se supun verificdrii in laboratorul metrologic

aulorizal. in cazul in care verificarea se face la cererea Utilizatorului, in interiorul termenului de

valabilitate a verificdrii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare gi demontare vor fi
suportate astfel: de cdtre Operator, dacd sesizarea a fost intemeiatd; de cdtre Utilizator, dacd

sesizarea s-a dovedit a fi neintemeiatd
7.13. Se schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la brangamentul Utilizatorului, in cazul in care s-a

constatat cd este defect, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea

defecliunii se face in termen de cel mult72 de ore de la sesizare.

7 i4. Se aducd la cunogtinta Utilizatorului modificdrile de tarif gi alte informalii referitoare la facturare
precum gi asupra actelor normative care modificd/completeazd prezentul contract conform art..6.4.

7.15. in cazul in care cu ocazia citirii se constatd deteriorarea contorului sau inundarea cdminului de

brangament, Operatorul va lua mdsurile necesare pentru remedierea deficienlelor constatate,

inclusiv sd solicite Utilizatorului remedierea defecliunilor la re{eaua interioard, in cazul in care

inundarea cdminului se datoreazd culpei acestuia.
7.16. Sd nu'deterioreze bunurile Utilizatorului gi sd aducd p5(ile din construclii'legal executate, care

aparlin Utilizatorului, la starea lor iniliali, dacd au fost deteriorate din vina sa;

7.fi. Se acorde despdgubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare, ce au survenit din

vina sa, conform prevederilor legale in vigoare.
7.18. Se furnizeze Utilizatorului informalii privind istoricul consumului 9i eventualele penalit5li pldtite de

acesta.
7.19. Se anunte Utilizatorul in cazul in care este afectat de limitdrile sau intreruperile planificate in modul

stabilit prin contract gi sd comunice durata planificatd pentru intreruperile necesare executdrii unor

lucrdri de intrelinere gi reparalii.
7.20. Se pldteasci toate daunele provocate Utilizatorului din culpa sa, in special dacd:
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a) nu anunte Utilizatorul din timp cu privire la limitdrile sau la intreruperile programate.

b) dupd intreruperea furnizdrii apei potabile nu reia furnizarea acesteia in maximum 5 zile lucrdtoare
dupd indeplinirea condiliilor de reluare a furnizdrii.

7.21. Se acorde bonificalii Utilizatorului in cazul furnizdriilprestdrii serviciilor sub parametrii de calitate gi

cantitate prevdzuti in contract:
a) nu livreazd apd potabild in condiliile stabilite in contract.
b) nu respectd parametrii de calitate pentru ape potabili furnizatd la brangament, conform

prevederilor din contract.
7.22. in cazul in care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare a fost

intreruptd pentru neplatd, reluarea acesteia se va face in termen de maximum 5 zile lucritoare de
la efectuarea pl5!ii; cheltuielile justificate aferente sistdrii, respectiv reludrii furnizdriilprestdrii
serviciului se suportd de Utilizator.

7.23.
(1) La fiecare citire a contorului de brangament, cu exceplia cazurilor cAnd citirea se face de la

distanld, sd lase o ingtiinlare scrisi din care si reiasd:
a) data gi ora citirii;
b) indexul contorului;
c) numele gi prenumele cititorului;
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

(2) in cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inunddrii cdminului de brangament,

Operatorul are obligalia ca pdni la data limitd de emitere a facturii sd:

a) goleascd cdminul de ap5;
b) citeascd contorul de apd;
c) sd remedieze defecliunea care a fdcut posibild inundarea cdminului;
d) sd emitd factura pe baza citirii efectuate;

(3) in cazul in care citirea contorului nu poate fi efectuatd nici dupa efectuarea operaliilor previzute la

pct.2, dar gi in alte cazuri in care, din motive justificate, nu poate fi efectuatd citirea contorului, se
admite emiterea facturii pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menlionat in facturd,
regularizarea consumului efectudndu-se cu ocazia primei citiri a contorului.

7.24.

in cazul contoarelor inteligente, citirea se va efectua la distanld. Prin contorul inteligent se inlelege
un contor electronic care are capabilitatea de a inregistra si memora, la intervale de timp
prestablite (cel mai mic interval de timp fiind de 10 secunde), atat informalii privind consumul de
apd cat si informatii privind orice intervenlie neautorizatd efectuati asupra sa si capabilitatea de a
transmite la distanld in timp real aceste informalii.
in cazul in care contorul inteligent va inregistra oricare dintre alarmele descrise in prezentul articol,
iar citirea contorului nu se va putea efectua, atunci vorfi aplicabile prevederile art. 9.15., art.9.21.,
art.. 12 alin. (2) 9i ad. 25 alin. (2) de maijos.
Contorul inteligent poate inregistra si transmite la distanld oricare dintre urmdtoarele alarme:
a) alarmd la curgere inversd - care indicd faptul cd a avut loc o demontare neautorizatd a

contorului gi montarea acestuia in sensul invers curgerii apei. Aceastd alarmd indicd gi

perioada cdt a avut loc o curgere in sens invers;

b) alarmd la leavd goalS - care indicd faptul cd persoane neutorizate au demontat contorul de pe

brangament cu scopul de a nu se inregistra consumurile de apd. Aceasti alarmi indici at6t
momentele demontdrii gi remontdrii contorului pe brangament precum gi perioada de timp c6t
contorul nu a fost instalat pe brangament.

c) alarmd la manipuarea cu magnet - care indicd faptul cd in zona contorului s-a utilizat un

magnet cu scopul de a opri inregistrarea consumului de apd. Aceastd alarmd indicd gi

perioada de timp cdt magnetul a fost prezent in proximitatea contorului.

(1)

(2)

(3)



CAPITOLUL IV

Drepturile 9i obligaliile Utilizatorului

Art.8
Utilizatorul are urmdtoarele drepturi:
8.1. Sd utilizeze liber gi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare in

condiliile prevdzute in contract.
8.2. Si conteste facturile cAnd constatd diferenle intre consumul facturat gi cel realizat.

8.3. Sd beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificalii in valoare de 3O%/lund din

valoarea facturii curente, in urmdtoarele situatii:

a) nefurnizarea apei conform prevederilor arl.7 pcL 7.4;

b) neanuntarea intreruperilor, conform prevederilor art. 7 pct. 7.8, sau dep5girea limitelor de timp

comunicate.
8.4. Sd primeasci rdspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizdrile adresate

Operatorului cu privire la nedndeplinirea unor obligalii contractuale.

8.5. Se racordeze in condi!iile legii gi cu acordul scris al Operatorului alli consumatori pentru

alimentarea acestora cu apd.

8.6. Sd solicite Operatorului remedierea defecliunilor gi a deranjamentelor survenite la instalaliile de

distribulie sau la brangament.
8.7. Sd solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe brangamentul propriu, defecte sau suspecte

de inregistrdri eronate, in condiliile art. 7 pct.7.12.
8.8. Sd solicite gi sd primeascd, in condiliile legii, despdgubiri sau compensalii pentru daunele

provocate lor de cdtre Operator prin nerespectarea obligaliilor contractuale asumate sau prin

furnizarealprestarea unor servicii inferioare, calitativ gi cantitativ, parametrilor tehnici stabilili prin

contract sau prin normele tehnice in vigoare.

8.9. Sd sesizeze autoritdtilor administraliei publice locale competente orice deficien!5 constatatd in

furnizarealprestarea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare gi sd facd propuneri vizAnd

inldturarea acesteia, imbundtdlirea activitdlii gi cregterea calitSlii serviciilor.

8.10. Sa renunle, in condiliile legii, la serviciile contractate.
8.11. Seprimeascdgi sdutilizezeinformalii privindserviciiledeutilitdli publicecareil vizeazd.

8.12. Se se adreseze, individual sau colectiv, autoritdlilor administraliei publice locale sau centrale ori

instantelor judecdtoregti, in vederea prevenirii sau repardrii unui prejudiciu direct sau indirect.

Art.9
Utilizatorul are urmdtoarele obligalii:
9.1. Sd respecte normele de exploatare gi functionare a sistemelor de alimentare cu apd gi de

canalizare prevdzute de legislalia in vigoare.
9.2. Sd accepte limitarea cantitativd sau intreruperea temporard a furnizdriilprestdrii serviciului pentru

execulia unor lucrdri previzute in programele de reabilitare, extindere gi modernizare a

i nfrastructuri i tehnico-ed ilitare.

9.3. Sd respecte in punctul de descdrcare in releaua de canalizare condiliile de calitate a apelor,

potrivit normelor gi normativelor in vigoare.
9.4. in cazul in care cdminul de brangament gi/sau contorul de apd se afld pe proprietatea Utilizatorului,

acesta va asigura integritatea sistemelor de misurare, va asigura accesul Operatorului la contor

pentru efectuarea citirilor, verificdrilor, precum 9i pentru operaliile de intrelinere gi de intervenlii.

9.5. Sd nu execute manevre la robinetullvana de concesie',izolarea instalaliei interioare se va face prin

manevrarea robinetului/vanei de dupd contor.
9.6. Sd nu foloseascd in instalalia interioard pompe cu aspiralie din releaua publicd, direct sau prin

brangamentul de ap5.

9.7. Sd ia mdsuri pentru prevenirea inunddrii subsolurilor, prin montarea de clapete de relinere sau

vane pe coloanele de scurgere din subsol.
9.8. Sd aduci la cunoqtin!5 Operatorului, in termen de 15 zile lucrdtoare, orice modificare a datelor

sale de identificare, a datelor cuprinse in anexa nr. 1 la contract, a datelor de identificare a

imobilului la care sunt prestate serviciile contractate cuprinse in anexa 2 la contract, precum 9i a

adresei la care Operatorul urmeazd sd trimitd facturile.
6



9.9. Sd asigure pentru apele uzate gi meteorice condiliile de descdrcare prevdzute de Operator in

avizul de bra n ga relracorda re ;

9.10. Sa asigure integritatea, intrelinerea gi repararea instalaliilor interioare de apd gi de canalizare;
9.11. Se solicite rezilierea contractului gi incetarea'furnizdrii serviciului in termen de 15 zlle de la

instrdinarea imobilului.
9.12. Sd nu construiascd sau sd amplaseze obiective in zona de proteclie sau care nu respectd

distanlele de siguranle fala de construcliile gi instalaliile Operatorului aferente activitdtii de

distribulie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal si le desfiinleze.
9.13. Sd nu modifice instalaliile de utilizare interioare aferente unui condominiu decAt cu acordul

Operatorului.
9.14. Se nu utilizeze apa in alte scopuri decat pentru folosinla declaratd in anexa 2, si nu o pund la

. dispozilie, gratuit sau nu, unei alte persoane, cu exceptia cazurilor de incendiu.
9.15. Se nu modifice indicaliile contorului de brangament, sd-i influenleze functionarea, sd-i distrugd

sigiliile sau gtampilele.
9.16. Sd nu realizeze comunicdri sau racorduri intre conductele de apd rece gi conductele altor sisteme

din locuinla (apd caldd menajerd, incdlzire).
9.17. Se execute lucrdrile de intretinere gi reparalii care ii revin, potrivit dispoziliilor legale, la instalaliile

interioare de apd pe care le au in folosinld, sd remedieze pierderile sau sd le limiteze in cazul in
care acestea au apdrut.

9.18. Utilizatorul este responsabil de incidentele gi pierderile de apd intervenite in aval de punctul de

delimitare.
9.19. Se mentind curSlenia gi sd intrelind in stare corespunzdtoare cdminele de racord de canalizare gi

cdminele de brangament dacd acestea se afld pe proprietatea sa.

9.20. Sd execute lucrdrile de intrelinere gi reparalii care ii revin, potrivit dispoziliilor legale, la instalaliile
interioare de canalizare pe care le au in folosinld, pentru a nu se produce pierderi de api uzald, iar
prin funclionarea lor necorespunzitoare sd se creeze un pericol pentru sdndtatea publicd.

9.21. Se pldteascd contravaloarea lucrdrilor de inlocuire/reparalie a contorului al cdrui sigiliu a fost rupt

sau care a fost deschis sau demontat, sau a cdrui deteriorare/anomalie se datoreazd unei cauze

strdine unei funcliondri normale (inghe!, incendiu, furt, gocuri exterioare, etc.) Tn cazul in care

acesta se afld pe proprietatea sa; cheltuielile astfel angajate de cdtre Operator in contul

Utilizatorului fac obiectul unei facturdri gi sunt recuperate in aceleagi condi!ii ca gi facturile pentru

serviciul prestat.
9.22.in cazul in care brangamentul gi/sau racordul au fost realizate fardavizul Operatorului, Utilizatorul

va pldti daune interese pentru folosirea serviciilor fard acordul acestuia reprezentdnd
contravaloarea a - mc de apd consumatd gi/sau evacuatd la canalizare sau contravaloarea
consumului inregistrat de contorul existent pe bransament la data evaluarii tehnice, precum 9i

contravaloarea cheltuielilor angajate de cdtre Operator pentru evaluarea tehnicd a brangamentului
gi/sau racordului 9i contravaloarea buclei de masurd (contor, robineti/vane, clapeta de sens unic,

dispozitiv de proteclie contor).
9.23. 1SA comunice Operatorului necesarul de apd de consum pentru anul urmdtor, calculat in funclie de

consumul pe unitate de produs, gradul de reciclare al apei, precum gi necesarul de apd acoperit de

sursele proprii, dacd acestea existd; de asemenea, trebuie sd comunice:
a) cantitatea de apd ce se include in produs;

b) cantitatea de api ce se pierde prin evaporare;
c) cantitatea de api evacuatd in alli emisari;

I Doar pentru Utilizatorii din categoria operatorilor economici

&,9 
7



CAPITOLUL V
Stabilirea cantitdfii de api furnizati gi a celei evacuate

in reteaua de canalizare
Art.10
(1) Citirea contorului de brangament se

Utilizatorului.
(2) Orice modificare a datelor de citire a

Utilizatorului.

face de cdtre Operator la datele de citire comunicate

contorului/contoarelor de brangament va fi comunicatd

Art.11
Stabilirea cantitdlii de apdfurnizatd gi a celei evacuate in releaua publicd de canalizare se va face astfel:

(1 ) Cantitatea de apd furnizatd se stabilegte:
a) pe baza inregistrdrilor contorului de apd montat in cdminul de brangament;
b) in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitdlilor de apd in sistem paugal, astfel cum sunt

stabilite conform normativelor in vigoare.
(2) Cantitatea de apd uzatd preluatd in releaua publicd de canalizare se stabilegte:

a) pentru Utilizatorii casnici, in procent de 100% din volumul de apd potabild gi caldd inregistrati de

contorul de apd gi contorul de energie termicd, dupd caz;

b) pentru Utilizatorii operatori economici gi institulii publice, in procent de 100% din volumul de apd

potabild gi apd caldd inregistratd de contorul de apd gi contorul de energie termicd, dupd caz;

c) pentru Utilizatorii operatori economici care utilizeazdapa in procesul de produclie, cafiind egald

cu cantitatea de apd potabild consumatd din care se scade cantitatea de apd inglobatd in
produsul finit stabilitd conform breviarului de calcul atagat prezentului contract;

d) pentru Utilizatorii care se alimenteazd cu apd din surse proprii gi evacueazdapd uzatd in releaua
publicd de canalizare ca fiind egald cu cantitatea de apd din breviarul de calcul intocmit de

Utilizator sau cu cantitatea de apd inregistrati de contorul instalat la sursa de apd avAnd

caracteristicile prevdzute in anexa nr.1.
(3) Cantitatea de apd meteoricd preluatd in releaua de canalizare se determind prin inmullirea

cantitdlii specifice de apd meteoricd, cu suprafelele totale ale incintelor construite gi neconstruite,

declarate de fiecare Utilizator, gi, dupa caz, cu coeficientii de scurgere recomandali de SR 1846-

1:2006.
Aft.12
(1) in cazul defectdrii contorului de brangament, cu exceptia contoarelor inteligente, din culpa

Utilizatorului, cantitatea facturatd va fi determinati de reguld in baza criteriilor tehnice privind

stabilirea cantitdlilor de apd in sistem paugal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor in
vigoare, la care se adaugd, separat, cheltuielile justificate aferente inlocuirii acestuia.

(2) in cazul in care citirea contorului inteligent de brangament nu poate fi efectuati din culpa

Utilizatorului iar contorul va inregistra una dintre alarmele prevdzute la art. 7.24 de mai sus, pe

perioada cuprinsa intre data/ora de inceput a alarmei si data/ora de sfarsit al alarmei, stabilirea

consumului se va efectua ludndu-se in calcul consumul mediu anual pentru perioada anterioard,

care poate fi calculat pe zile sau pe ore in funclie de cum va fi cazul, la care se adaugd, separat,

cheltuielile justificate aferente inlocuirii contorului.
(3) La schimbarea contorului in vederea repardrii sau verificdrii metrologice periodice, Operatorul are

obligalia de a anunla titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd gi

de canalizare despre operaliunea respectivd, cu cel pu\in 24 de ore inainte de ora la care este

programatd actiunea gi vor completa un document in care sunt trecute cel pulin.

a) datele de identificare ale Operatorului;
b) datele de identificare ale Utilizatorului;
c) datele de identificare ale contorului existent;
d) datele de identificare ale sigiliului existent;
e) datele de identificare ale contorului ce se monteazd',

0 seria sigiliului cu serie unici de identificare;
g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea.



(4) in cazul in care Utilizatorul nu asisti la inlocuirea contorului, Operatorul va transmite acestuia
documentul completat la momentul efectudrii operaliei de inlocuire impreund cu Buletinul de
Verificare Metrologicd sau Declaralia de Conformitate a noului contor.

CAPITOLUL VI
Tarife, facturare gi modalititi de platd

Art.13
(1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare va practica prelurile gi tarifele

aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare, consemnate in anexa 3 la prezentul contract.
(2) Modificarea tarifelor va fi adusd la cunogtinla Utilizatorului, pe cdt posibil, cu minimum 15 zile

inaintea inceperii perioadei de facturare cu noul tarif.

Art.14
(1) Facturarea serviciilor de alimentare cu apd gi de canalizare se face inbaza prelurilor gi tarifelor

aprobate gi a cantitdlilor stabilite potrivit prevederilor contractuale.
(2) in cazul facturdrii unor cantitdli estimate , regularizarea consumului se realizeazd cu ocazia primei

citiri a contorului.
(3) Factura va cuprinde, pe langi informaliile previzute de lege, elementele de identificare ale fiecdrui

punct de consum, cantitdlile facturate, prelul/tariful aplicat, inclusiv baza legald, cantitatea de apd

uzatd gi pluviald.
Art.15
(1) Utilizatorul este obligat sd achite facturile reprezentAnd contravaloarea serviciului de care au

beneficiat, in termenul de scaden!5 de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii gi

termenul de scadenld se inscriu pe facturd.
(2) Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadenlei atrage dupd sine penalitili de

intArziere, dupd cum urmeazd'.
a) penalitSlile sunt egale cu nivelul dobdnzii datorate pentru neplata la termen a obligaliilor

bugetare, stabilite conform reglementdrilor legale in vigoare;
b) penalitdlile se datoreazd incepdnd cu prima zi dupd data scadenlei;
c) valoarea totald a penalitdlilor nu poate depSgi cuantumul debitului gi se constituie venit al

Operatorului.
(3) Nerespectarea de citre Utilizator a condiliilor calitative gi cantitative de descdrcare a apelor uzate

in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare gi avizele de racordare
eliberate de Operator potrivit reglementdrilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora gi la
plata unor penalitdli gi despdgubiri pentru daunele provocate.

Art.16
Facturile se transmit de Operator la sediul/domiciliul Utilizatorului prevazut la art. 1 al prezentului

contract, sau conform anexei 5 la Adresa de e-mail valida, securizata si comunicata in mod oficial de

utilizator.
Art.17
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmdtoarele modalitSli:

a) in numerar, la casieria Operatorului;
b) cu fild CEC;
c) cu ordin de platd;

d) prin internet;
e) alte instrumente de plati convenite de p5(i.

Art.18
(1) in cazul in care pe documentul de platd nu se menlioneazd obiectul pl5!ii, se considerd achitate

facturile in ordine cronologicd.
(2) in funclie de modalitatea de platd, aceasta se considerd efectuati, dupd caz, la una dintre

urmdtoarele date.
a) data certificdrii pl5!ii de cdtre unitatea bancari a Utilizatorului pentru ordinele de plati;
b) data certificatd de Operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de platd legale;

c) data inscrisd pe chitanla emisd de casieria Operatorului.



Art.19
in cazul in care se constatd cd Utilizatorul la care anterior a fost sistati furnizarea apei potabile a

beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare fdrd 'acordul

Operatorulul, se va proceda la facturarea acestora incepdnd cu data de la care existi dovada cd a
beneficiat de serviciu.

CAPITOLUL VII
Rdspu nderea contractuali

Art.20
(1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligaliilor contractuale prevdzute in prezentul contract

pd(ile rdspund conform prevederilor legale.

(2) Pdrlile contractante pot include gi daune-interese pentru neexecutarea totalS sau partialS a

contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art.21
Refuzul total sau partial al Utilizatorului de a pldti o facturd emisi de Operator va fi comunicat acestuia

prin adresd scrisd care va conline gi motivul refuzului, in termen de'10 zile de la data primirii facturii.

Reclamaliile ulterioare efectudrii pldlii facturilorvorfi conciliate de reguld intre pi(i in termen de 10 zile

lucrdtoare de la data formuldrii scrise a pretentiilor de citre Utilizator.

Art.22
in cazul in care, ca urmare a unor recalculiri ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu

se vor incasa penalitdli.

Art.23
Operatorul este obligat sd pldteasci despdgubiri in cazul deteriordrii instalaliilor interioare apa(indnd

Utilizatorului sau imbolndvirii Utilizatorilor colectivi sau individuali, in situalia in care au apdrut presiuni in

punctul de delimitare mai mari dec6t cele admise de normele tehnice in vigoare sau calitatea apei nu

corespunde conditiilor de potabilitate. Plata despdgubirilor se face in termen de maximum 30 de zile de

la data producerii sau constatdrii deteriordrii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat

de Operator gi agreat de Utilizator. in cazul in care in urma expertizei se constatd cd Operatorul nu este

in culpd, plata expertizeiva fi suportatd de Utilizator.

Art.24
Pentru nerespectarea de cdtre Operator a prevederilor art. 7 pct.7.4 gi 7.6 Utilizatorul beneficiazd de o

reducere a valorii facturii in concordanld cu gradul de neasigurare a serviciului gi durata cAt acesta nu a

putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritdlile administraliei

publice locale.

Art.25
(1) in cazul nerespectdrii prevederilor art. 7 pct. 7.9,7.10,7.11 9i7,12, Operatorul va fi obligat la

plata de despdgubiri care sd acopere prejudiciul creat.

(2) in cazul nerespectirii prevederilor art. 9.15 de mai sus in situalia contoarelor inteligente precum 9i

in cazul in care contorul inteligent va inregistra una dintre alarmele prevdzute la art. 7.24 de mai

sus sau orice altd tentativd de a-i influenla buna funclionare, in plus fata de consumul stabilit

conform art. 12.(2) de mai sus, Utilizatorul va fi obligat la plata unei penalitdli egald cu

contravaloarea consumului inregistrat pentru luna precedentd in cazul in care intervenlia

neautorizatd va dura sub 24 ore gi egald cu contravaloarea consumului inregistrat pe ultimele 3

luni in cazul in care intervenlia neautorizatd va depdgi 24 ore. La aceastd penalitate se vor

adiuga, separat, cheltuielile justificate aferente inlocuirii contorului, in functie de caz.
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Art. 26
(1) ln cazulaparifiei unor situalii de forla majora partea care o invocd este exoneratS de raspundere in

condi!iile legii.
ln sensul prezentului contract, " Forta Majora "desemneazS orice eveniment imprevizibil si inevitabil,
aflat dincolo de controlul rezonabil al p5rtilor si a carui producere este independenta de voinla oric6reia dintre
pa(i, eveniment care impiedica parlial sau integral partea sd igi execute obligatiile care ii revin conform
prezentului Contract. Vor fi considerate cazuri de Forta MajorS, fara a se limita caracterul general al prezentei
definini!ii, evenimente precum fulgerele, cutremurele, furtunile violente, exploziile, incendiile, inundatiile,
seceta, alunecarile de teren, razboiul, greva sau orice act de terrorism.

(2) Partea care invoca fortS majorS este obligat5 sd notifice celeilalte pdrti, pe c5t posibil in termenul de 48 de ore,
despre producerea evenimentului, apreciind perioada in care urmSrile ei inceteazS, cu confirmarea autoritStilor
competente de la locul producerii evenimentului, dac5 este cazul, pi sd ia toate mSsurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.

CAPITOLUL VIII
Litigii

Art.27
PSrtile convin ca toate neinlelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea ,

executarea ori incetarea acestuia s5 fie revolvate pe cale amiabilS de reprezentanlii lor.

Art.28
ln cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilS , partile se vor adresa instantelor
judecatoresti rom5 ne competente.

CAPITOLUL IX
Alte clauze

4r7.29
lncetarea contractului poate avea loc:

a) prin acordul scris al partilor;
b) prin denuntarea de cStre Utilizator , dupa achitarea la zi a tuturor debitelor cStre Operator;
c) prin relizierea de cStre Operator, in cazul in care:
- imputernicilii acestuia sunt impiedicafi, in mod repetat, s5 verifice sau sd citeasca contoarele ori sd
- verifice si s5 remedieze defecliunile la instalaliile aflate in administrarea sa, atunci c6nd acestea se

aflS pe proprietatea Utilizatorului sau pe/in imobilul aflat in folosinta acestuia.
- Utilizatorul nu solicitd reluarea furnizarii serviciilor in termen de 3 luni de la data suspendarii

contractului conform art. 6.11 din prezentul contract.
ln oricare dintre situaliile aratate in acest punct (c) al prezentului articol, prezentul contract va inceta de drept,
fara a fi necesara vreo hotarare judecatoreasca in acest sens, la data indicata in notificarea transmisa de
Operator catre Utilizator.

d) Daca Utilizatorul pierde dreptul de de propritate sau folosinta asupra imobilului pentru care a fost
incheiat contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare situatie in care
prezentul contract va inceta de drept, fara a fi necesara vreo hotarare judecatoreascain acest sens,
la data la care Operatorul a luat cunostiinta despre aceasta situatie.

e) Daca Operatorul pierde dreptul de de afurniza serviciul de alimentare si de canalizare in Municipiul
Bucuresti, situatie in care prezentul contractva inceta de drept, faraafi necesara vreo hotarare
judecatoreasca in acest sens, la data pirderii acestui drept. Operatorul va informa Utilizatorul despre
aceasta situatie.

Art. 30
Corespondenla adresatd de una dintre partti celeilalte este valabil indeplinita dacS va fi transmisd la sediul
prevdzut in partea introductivd a prezentului contract, art. 1.

l>"-

,/#.gI
/'
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Art. 31

ln cazul in care coresponden[a se face pe cale postalS, ea va fi transmis6 prin scrisoare recomandatd cu sau
farS confirmare de primire ; in cazul scrisorilor cu confirmare de primire acestea se consider6 a fi primite la data
mentionatd de oficiul pogtal primitor pe aceastd confirmare.
Art. 32
Dacd notificarea se transmite prin fax, ea se considerd primitd in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost
expediatS.
Art. 33
Notificdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre p6(i, daca nu sunt confirmate prin intermediul
uneia din modalitdtile prevazute la alineatele precedente.
Art. 34
Documentele care stau labaza prezentului contract sunt mentionate in anexa 4.
Debite la data incheierii prezentului contract 0,00 + debite in curs.

CAPITOLUL X
Dispozi(ii finale

Art. 35
in toate cazurile care nu sunt prev6zute in prezentul contract pdrlile se supun prevederilor legislafiei specifice in
vigoare, ale Codului Civil si ale altor acte normative incidente.
Art.36
Prezentul contract se poate modifica cu acordul parfilor, prin acte adi{ionale.
Art. 37
Anexele nr.1-6 fac parte integrantd din prezentul contract.
Art. 38
Prezentulcontract a fost incheiatin2 exemplare, c€rte unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare;

a) dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cazul in care exista un
contract de conectare la releaua publica de apa gi/sau canalizare.

b) la data semnarii lui de cdtre pdrti.
Recontractare : cod... 

'&'.X.(-fVil..utiri="to,... AbmilJt>f6eqi4-- .t>fR$€.iL"R-

Operator Utilizator
SOCITATEA AP A BUCURESTI SA

Mihae

l1rlt

r r'\'F JP'4-

q

lntocmit: GAINA Gabriel
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ANEXA 3

coNDrilr DE GAL|TATE $r LEGISLATIA APLICABILA

A. Date despre utilizator

Nume utilizator: ADMINISTRATIA STRAZILOR Tip utilizator: Agenti Economici

Nr. contract: ANBl 1 50600 Cod utilizator: 1 031801 1

B. Conditii de calitate

a. Presiunea apei.:

a.l.pentruimobilecuunulsaudouaetaje: minim'l0mca,pe parteadebransament/contorautilizatorului, la

un debit de 9 l/min.
a.2. pentru imobile cu mai mult de doua etaje : minim 2-3 mca, la apartamentele situate la ultimul etaj, la

un debit de 9 l/min.

a.3. pentru imobilele care au instala[ii proprii de ridicare a presiunii+ (hidrofoare) se asigurd un debit maxim
de:

- 9 l/min per apartament, in cazul imobilelor care au pana la 4 apartamente
- 5 l/min per apartament, in cazul imobilelor care au intre 5 si 20 apartamente
- 3 l/min per apartament, in cazul imobilelor care au peste 20 de apartamente

b. Gradul de asigurare in furnizare a alimentdrii cu apd este de 98%

c. Gradul de asigurare in furnizare a serviciului de canalizare este de 90%

C. Legislatiaaplicabila

a Operatorul nu este responsabil de problemele cauzate de starea sau dimensionarea instalatiilor interioare ale imobilului.
q lnstalatii de ridicare a presiunii care nu sunt sub controlul Operatorului

17

lndicativul
actului normativ/ tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

OUG nr.13/2008 Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr.5'112006 sia Legiiserviciuluide alimentare cu apa side
canalizare nr. 241 12006

Ordinul nr.90l2OO7 Pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu aod si de canalizare

Contract-cadru nr.90/2007 Contractul-cadru de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu apd gi

de canalizare
Ordinul nr.8812007 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu

apd si de canalizare
Regulament nr.8B|2OO7 Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apd gi de canaltzare

Legea nr.51|2OOG Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice

Legea nr.24112006 Legea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare

Legea nr.31112004 Legea pentru modificarea gicompletarea Legii nr.45812002 privind

calitatea aoei ootabile
Legea nr.45812002 Legea privind calitatea apei potabile

Hotdr6rea nr.15712005 Privind Regulamentul de organizare gi functionare a serviciilor
publice de alimentare cu apd 9i canalizare din Municipiul Bucuregti



Nr.crt. lndicatorul de calitate U.M. Valorile maxime

admise

Temperatura
.C 40

pH unitati pH 6,5-8,5

Materii in suspensie mg/dm. 350

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO.) mg O,/dmo 300

Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu

[CCo(Cr),)]

mg Orldm. 500

Azot amoniacal (NH.+) mg/dm. 30

Fosfor total (P) mg/dmo 5

Cianuri totale (CN) mg/dm. 1

Sulfuri si hidrogen sulfurat (S,-) mg/dm. 1

0 Sulfiti (SO.-) mg/dm. 2

1 Sulfa{i(SO.,-; mg/dm. 600

2 Fenoli antrenabilicu vapori de apa (C.H,OH) mg/dme 30

3 Substan{e extractibile cu solvenli organici mg/dm. 30

4 Detergenli sintetici biodegradabili mg/dm. 25

5 Plumb (Pb,+; mg/dm, 0,5

6 Cadmiu (Cd,+; mg/dm. 0,3

I Crom total (Cre+ + Cru+) mg/dm. 1,5

8 Crom hexavalent (Cru+) mg/dm. 0,2

I Cupru (Cuz+; mg/dm. 0,2

20 Nichel (Ni,+) mg/dm. 1

)-1 Zinc (Zn'),) mg/dm. 1

)_2 Mangan total (Mn) mg/dm. 2

23 Clor rezidual liber (Cl,) mg/dm. 0,5

D. lndicatori de calitate ai apelor uzate acceptate la deversarea in relelele publice de canalizare

E. Tarife

La data incheierii contractului tariful serviciului de alimentare cu apd este 4,64 lei/mc (fdrd TVA) 9i tariful serviciului de

canalizare este de 1,03 lei/mc (fara TVA) conform aviz ANRSC nr.227758115.12.2014
Tarifele sunt valabile incepdnd cu data de 01 .0'l .2015.
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