
CONTRACT

    CAP. I
    Părţile contractante

    ART. 1
    S.C.APASERV SATU MARE S.A.,cu sediul în SATU MARE,str.Gara Ferastrau 
nr.9/A,judeţul Satu Mare, înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. 
J30/1102/2004, codul unic de inregistrare 16844952, atribut fiscal RO,contul 
IBAN RO98BTRL03101202217787XX, deschis la Banca Transilvania S.A. Satu 
Mare,nr.telefon 0261-759080;fax:0261-721056, reprezentată de ing.  Stegerean 
Dănuţiu având funcţia de Director General, şi de ec. Fechete Monica, având 
funcţia de Director Economic, în calitate de operator, pe de o parte, şi
    Societatea Comerciala(institutia)
.........................................................................
.........................................................................   
cu sediul în localitatea ...............................................,
str..................................., nr...., bl...,sc....,et...,ap...... 
judeţul ......................., inmatriculată la Registrul Comerţului cu 
nr............................, codul unic de inregistrare 
...................., cod CAEN..................,  obiect de activitate 
........................................................................, 
contul nr. ............................................................., 
deschis la .............................................................,
Telefon nr............, fax nr. ...........................reprezentat/a 
de ....................................................................., 
având functia de ........................................................

    în calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa încheie 
prezentul contract de furnizare servicii de alimentare cu apa şi de 
canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:

 ADRESA PUNCT CONSUM:
 Loc.............................str.................................
              Nr.......bl......,sc.......,ap.....
 ADRESA TRANSMITERE FACTURA:
 Loc.............................str.................................
              Nr.......bl......,sc.......,ap.....

Nr. ..............din data .............pentru.................

1

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 
pentru agenti economici si institutii



8

termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările 
ei încetează, cu confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, 
şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 26
    Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentanţii lor.
    ART. 27
    În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se 
vor adresa instanţelor judecătoreşti romane competente.
    CAP. IX
    Alte clauze
    ART. 28
    Folosirea datelor personale ale utilizatorului in scop de marketing sau de cedare a 
acestora catre terti, nu se va putea face de catre S.C. APASERV SATU MARE S.A,decit prin 
notificarea in scris si solicitarea acordului acestuia.Utilizatorul poate refuza solicitarea 
operatorului.
    ART.29

Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi s-a încheiat în vederea recunoaşterii 
obligaţiilor deja efectuate între părţi precum şi a obligaţiilor viitoare ce decurg în baza 
prezentului act. ........................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 30
    În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale 
altor acte normative incidente.
    ART. 31
    Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
    ART. 32
    Anexa face parte integrantă din prezentul contract.
    ART. 33
    Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
şi intra în vigoare la data semnarii.

             Operator,                        Utilizator,
    S.C.APASERV SATU MARE S.A.
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