Anexa 6 la PO-RC-02

CERERE DE VERIFICARE METROLOGICĂ A CONTORULUI DE APĂ

Subsemnatul................................................…,domiciliat/ă
în………………………..
str…………………………………., nr. ……, bl. ……………., et……………, ap. ………,
telefon ……………….. reprezentant al asociaţiei/societăţii comerciale/ persoană
fizică……………………………………….. utilizator al serviciilor dvs., solicit verificarea
metrologică a contorului marca………………….... Dn…………, pentru imobilul situat la
adresa……………………………………………………………………………. …………………
În cazul în care, în urma verificării metrologice, contorul va fi declarat “RESPINS”, toate
cheltuielile generate de verificarea metrologică (taxă de verificare metrologică + cheltuielile de
deplasare), vor fi suportate de către operator, respectiv RAJA S.A
La data prezentei cereri, tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt
următoarele:
Taxa pentru demontare/ remontare contori:
D.n. ≤ 40 mm..…………………………… 112,48 lei ( 94,52 + 17,96 TVA)
D.n. ≥ 50 mm……………………………..232,37 lei (195,27 + 37,10 TVA)
Taxa de verificare metrologică contori :
DN 15 - 20
DN 25 - 40
DN 50 - 80
DN 100 - 200

mm ……………………… 16,66 lei ( 14,00 + 2,66 TVA)
mm ……………………… 41,46 lei ( 34,84 + 6,62 TVA)
mm ................................ 67,00 lei ( 56,30 + 10,70 TVA)
mm ……………………… 104,29 lei (87,64 + 16,65 TVA)

Prin prezenta cerere, mă oblig să achit taxa reprezentând costurile generate de verificarea
metrologică (taxa de verificare metrologică şi cheltuielile de deplasare pentru demontare şi
montare contor), în cazul în care contorul va fi declarat “ADMIS”.
In caz de neachitare în termen de 15 zile de la emiterea facturii aferenta cheltuielilor
ocazionate de verificare/demontare/remontare contor, RAJA S.A. va demara masurile legale de
recuperare a cheltuielilor generate.
Pentru contorii cu citire radio, taxele vor fi cele percepute de Laboratoarele specializate.
SUNT DE ACORD CA DATELE MELE PERSONALE SĂ FIE FOLOSITE ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI 679/2016/UE PRIVIND
PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE, ÎN SCOPUL
REZOLVĂRII SOLICITĂRII ÎNREGISTRATE PE ACEASTĂ CALE.

Nume, Prenume……………………..
Semnătură/Ştampilă ……………….
Data…………………..
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