Avizul tehnic de contorizare individuală
Acest aviz tehnic se emite în cazul lucrărilor de separare a consumurilor de apă, cu
contorizare prin apometrul principal, în cazul existenţei condiţiilor tehnice pentru
delimitarea sau separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru încheierea contractului
de furnizare a serviciului în nume propriu şi cu condiţia încadrării în condiţiile
tehnice de debit şi presiune asigurate de furnizor, la nivelul branşamentului
imobilului.
Pentru obţinerea avizului aveţi nevoie de:
- Cerere tipizată
- Documentaţie tehnică privind montajul sistemului de măsura ce se va amplasa
în spaţiul comun (subsol, cămin de apometru) sau într-un cămin situat pe
domeniul public
- Extras CF individual şi colectiv (nu mai vechi de o lună de zile)
- Un document prin care se certifică faptul că se asigură contorizarea
independentă a punctelor de consum pentru care s-a cerut contorizarea,
document semnat şi stampilat de persoana autorizată care a executat instalaţia.
- În cazul existenţei instalaţiei interioare, aceasta fiind legată după apometrul
principal al imobilului, într-un singur punct vizibil, este necesară certificarea
scrisa a celorlalţi locatari privind alimentarea individuală a punctelor de
consum prin instalaţia interioară.
- Declaraţie privind suprafaţa de teren, compusă din suprafaţa proprietăţii
individuale (CF individual) şi cota parte din proprietatea comună (CF colectiv),
pentru care se va calcula volumul de apă pluvială deversat în canalizarea
stradală, semnată şi de ceilalţi locatari.
- Dovada plăţilor la zi pentru serviciie prestate de către Aquatim pentru întregul
imobil.
Temeiul legal:
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Aquatim nr. 12/ 2007;
- Normele de aplicare ale Legii nr. 50 / 1991 (Monitorul Oficial. nr.
797bis/23.11.2009);
- H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie,
instituţii publice şi agenţi economici.
- O.G. nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare nr. 241/2006.

