CERERE DE VERIFICARE METROLOGICĂ A CONTORULUI

Subsemnatul/a __________________________________, domiciliat/ă în localitatea______________,
str. ___________________________________ nr.________, bl. ________, et.______, ap. ________,
telefon ______________________________, reprezentant al asociației de proprietari/societății
comerciale ______________________________________, client al societății dvs., solicit verificarea
metrologică a contorului tip _________________, seria ____________________, montat de către
Apa Nova Ploiești la data de __________________________________, pe bransamentul de apă al
imobilului situat la adresa ____________________________________________________________.
Prin prezenta cerere, mă oblig să achit 127 lei (fără TVA), reprezentând costul serviciilor de deplasare
a echipei tehnice Apa Nova Ploiești la adresa indicată de mine și de ridicare a contorului în vederea
efectuării verificării metrologice.
Dacă urmare verificării metrologice, efectuate de către BRML - DRML (Biroul Român de Metrologie
Legală - Direcția Regională de Metrologie Legală), contorul va fi declarat admis, mă oblig să achit și
taxa pentru verificarea metrologică, stabilită prin HG nr. 712/ 14 iunie 2009.
(se bifează în casuță, după caz)
☐
pentru contor cu dimensiunea între 15 – 25 mm 4,97 Euro (fără TVA);
☐

pentru contor cu dimensiunea între 25 – 40 mm 8,48 Euro (fără TVA);

☐

pentru contor cu dimensiunea între 50 – 80 mm 14,39 Euro (fără TVA);

☐

pentru contor cu dimensiunea între 100 – 125 mm 21,38 Euro (fără TVA);

☐

pentru contor cu dimensiunea între 150 – 200 mm 21,38 Euro (fără TVA);

În situația în care contorul este declarat respins, Apa Nova Ploiești va suporta cheltuielile ocazionate
de verificarea metrologică (taxa de verificare metrologică și costul cu deplasarea și ridicarea contorului
în vederea verificării metrologice).
Dacă contorul este declarat respins cu erori de măsurare superioare erorilor maxime tolerate (contorul
înregistrează mai mult decât cantitatea de apă efectiv livrată), Apa Nova Ploiești va proceda la
regularizarea consumului contestat și va emite o factură de stornare în acest sens.
În cazul în care contorul este declarat respins cu erori de măsurare inferioare erorilor maxime tolerate
(contorul inregistrează mai puțin decât cantitatea de apă efectiv livrată), Apa Nova Ploiești nu va proceda
la regularizarea consumului.

Data: __________________

Solicitant:__________________________________
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(nume prenume şi semnătură)
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