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                       DOMNULE   DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul/a_______________________________________________________, domiciliat în 

localitatea_________________________ str._______________________________ nr.______________ 

bl.__________________ sc. ______ et. _______ apt._________, telefon _________________________, 

fax :_________________________, cod client___________________________, vă rog sa îmi aprobați 

efectuarea  expertizării  metrologice  pentru   contorul  montat, în prezent, în locația de mai sus/locația 

următoare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Motivul  efectuării  expertizării  metrologice asupra contorului de apa rece este: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 Mai menționez că în cazul în care contorul este declarat “Admis“ din punct de vedere 

metrologic, mă oblig să achit costul efectuării lucrării conform contractului de furnizare a serviciilor 

publice de apă și canalizare încheiat cu societatea dumneavoastră și a legislației în vigoare .  

 

 Data ____________________     Solicitant ,   

                                    

             ____________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………......................................................................................................................... 

 

*Caracteristici tehnice contor (se vor completa de către operator )  

   AMC  nr.____________, contor ___________, dn(mm)_______, serie__________________, 

dt.mt.____________  , B.V.M.-D.C.__nr._______  / data______________, necesita/nu necesita 

instiintare SJML 

                    Cod F-PO-41-03 
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Stimate client, 

Va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte/cerinte legale referitoare la expertizarea contorilor de apa: 

1. Expertiza metrologica reprezinta ansamblul de operatiuni efectuate in scopul de a examina si demonstra 

starea unui mijloc de masurare si de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia prin raportarea la 

cerintele din reglementarile de metrologie legala aplicabile.  

2. Conform prevederilor legale si contractuale, in cazul in care verificarea contorului se face la cererea 

Utilizatorului, in intervalul maxim admis intre doua verificari metrologice  successive,  atunci cheltuielile 

de verificare, montare si demontare vor fi suportate astfel: de catre Operator, daca sesizarea a fost 

intemeiata; de catre Utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi neintemeiata.  

3. Prelevarea din instalatie a contorului de bransament pentru expertizare, la cererea utilizatorului, se 

realizeaza prin expertizare tehnica a contorului de bransament in instalatie si expertizare metrologica pe un 

stand/instalatie etalon de verificari metrologice autorizata.  

4. La demontarea contorului reclamat se verifica aspectul exterior, conformitatea cu modelul aprobat, 

verificarea marcajelor metrologice si de inviolabilitate si eventualele interventii neautorizate ce pot fi 

identificate fara demontarea contorului. Se verifica corespondenta intre inregistrarea modulului radio si 

inregistrarea (indexul) contorului, sigiliile aplicate contorului si modulului.  

5. Daca sigiliile aplicate sunt intacte, se demonteaza contorul de apa in prezenta reclamantului si se monteaza 

obligatoriu un alt contor de bransament, verificat metrologic. Datele referitoare la contorul de apa reclamat 

se inscriu in procesul verbal de demontare, intocmit in trei exemplare.  Un exemplar al procesului verbal 

de demontare  i se preda  reclamantului.  

6. Lipsa sigiliului metrologic si de montaj aplicate contorului de apa rece (constatari ce se vor inscrie pe 

procesul verbal de demontare) nu mai justifica legal expertizarea acestuia in regim de reclamatie. Ruperea 

sau violarea sigiliilor aplicate contorului/modulului radio, precum si afectarea integritatii sau 

functionalitatii lor, in orice mod, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

7. In cazul in care nu este aplicat sigiliul metrologic se va monta un alt contor de apa, cheltuielile ocazionate 

in acest caz fiind suportate de client. 

8. Expertizarea metrologica a contorului de apa rece se va efectua de catre un inspector S.J.M.L. Galati din 

cadrul Comisiei de expertizare, in baza unei instiintari prealabile, numai in prezenta Utilizatorului si a 

reprezentantului societatii noastre.  

Atentionare: PROTEJATI CONTORII !   NU DISTRUGETI MODULELE RADIO ! 

 Legislatia in vigoare in domeniul serviciilor de alimentare  cu apa si de canalizare prevede ca Operatorul 

are obligatia contorizarii tuturor bransamentelor, iar Utilizatorul (clientul) are obligatia protejarii si pastrarii 

integritatii contorului si a sistemului de citire la distanta.  

 Distrugerea sau ruperea modului radio de pe acesti contori nu influenteaza in nici un fel indicatiile 

contorilor, acestia putand fi cititi fizic. Inconvenientul pentru Utilizator in acest caz este insa ca va trebui sa 

suporte contravaloarea reparatiei sau inlocuirii modulului la firma furnizoare, suma fiind deloc de neglijat. 

 In cazul in care deteriorarea contorilor, in orice mod, s-a produs din vina consumatorului, acesta va suporta 

costul sistemelor deteriorate, al lucrarilor de demontare, verificare, reparare si remontare. 

 Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate contorului/modulului radio, precum si afectarea integritatii sau 

functionalitatii lor, in orice mod, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare.  

 

□ Doresc va fiu prezent la expertizarea metrologica a contorului de apa. 

□ Nu doresc va fiu prezent la expertizarea metrologica a contorului de apa. 

 

Am primit un exemplar   Semnatura ………………………….data………………………                                                                                                                                               
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