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REGULAMENT 

privind folosirea apei potabile în scopul stingerii incendiilor 

 

I. Dispoziții generale 

A. Obiectul și sfera de aplicare 

Art.1. Prezentul regulament a fost adoptat pentru stabilirea normelor privind folosirea apei 

potabile din sistemul de apă potabilă a comunei Ciumani în scopul stingerii incendiilor, 

deoarece comuna Ciumani nu dispune de apă industrială. 

Art.2. Operatorul serviciilor de apă și canalizare din comuna Ciumani trebuie să primească 

contravaloarea apei potabile consumate din sistemul de apă potabilă în scopul stingerii 

incendiilor, deoarece acesta nu este contorizată și nu se poate  considera pierdere la sistem. 

II. Metodologia de măsurare a apei potabile folosită pentru stingerea 

incendiilor și plata consumului 

Art.3. (1)Cu ocazia intervențiilor pentru stingerea incendiilor și cu ocazia pregătirilor, precum 

oricăror alte activități de interes public solicitate de către comuna Ciumani, se va întocmi un 

proces verbal despre cantitatea de apă potabilă estimată folosită prin intermediul hidranților 

din sistemul de apă potabilă a comunei Ciumani. 

(2) Procesul verbal încheiat pe baza alineatului (1) al acestui articol, va fi semnată de Șeful 

SVSU, de șoferul autospecialei în care s-a alimentat apa potabilă și de Administratorul 

Serviciului de Apă Potabilă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani. Aceeași persoane 

semnează și fișa de prezență a pompierilor care au participat la intervenții/ celelalte activități 

ale SVSU și care primesc pe baza contractului de voluntariat compensare pentru apa 

potabilă. 

(3) În cazul în care la stingerea incendiilor participă și echipe din localitățile învecinate, atunci 

procesul verbal întocmit se va semna și de către șefii acelor echipe și șoferii autospecialelor, 

care au folosit apa din sistemul de apă a comunei Ciumani. 

Art.4 (1) Pe baza acestui proces verbal și pe baza contractului de furnizare/prestare a apei 

potabile, se va întocmi de către Serviciul Public de Apă Potabilă și Canalizare (SPAC) Ciumani 

factura trimestrială. 

(2) Pe baza facturii întocmite în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol, se va achita 

din bugetul local al comunei Ciumani contravaloare apei utilizate pentru stingerea incendiilor. 

     III. Dispoziții finale 

Art.5. Acest regulament se poate modifica ori de câte ori este nevoie sau în cazul în care 

legislația în domeniu se modifică. 
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