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ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partie: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 

Si 
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Asociatia de ermier /Dom ul 	1 	1104  5 sia  , Cu sediul/domiciliul in 
Dj  am  r rsti 	 

cu datele de identificare__ 	  UI'  3e4r,,9i 	.R0 	 sau 

legitimat cu CI seria   I  1-  , nr 	51 2   

Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agriculture, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat  aziA0,44 /f(doua)  exemplare originale cu forta 

egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 
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ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 
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Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agriculture, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	, in 2 (doua) exemplare originale cu forte 

egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 
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ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
ExPleatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partie: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 
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Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agricultura, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 
 cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 	

, in 2 (doua) exemplare origins  -9.16f  rgta\  rt. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	 
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ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partile: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 

Si 

_  Clientul Asociatia de termipri/Domnul /Dlgamna  ' -  /, —  --  —   , cu sediul/domiciliul in 
-26--pbec,,,, r(7/7 )fr t_„/  lac/. /4. -F--ey 	 //,,,,,' x.,,2 ,0, e-- i-- /. 4-22 3  ,,S  `.",/ 

0  9  	  Cu datele de identificare  _ 	CUI   	.R0  	"  la 	 sau 

legitimat cu CI seria   i  t-  , nr 	4'$ "a'   • ',---, 

Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agricultura, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	, in 2 (doua) exemplare originate cu forta 
egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 



ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partile: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 

Si 
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Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agricultura, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	, in 2 (doua) exemplare originale cu forta 
egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 
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Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	, in 2 (doua) exemplare originale cu forta 

egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti. 
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ACORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partile: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 

Si 
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Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agricultura, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 
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.CORD DE PRINCIPIU privind preluarea 
namolurilor provenite de la Statiile de epurare 

In vederea colaborarii intre Operatorul de apa si canalizare SC APA CANAL ILFOV SA si detinatorul 
Exploatatiei agricole individuale/Asociatie de Fermieri, privind utilizarea namolurilor de epurare in 
agricultura, avand in vedere obiectivele Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare si 
obiectivele Strategiei SC APA CANAL ILFOV SA privind managementul namolurilor, prin care se 
urmareste asigurarea unei dezvoltari durabile a potentialului agrochimic al namolului, 

Partile: 

Furnizorul SC APA CANAL ILFOV SA 

Si 

.  /s, , 65i„e 
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cu datele de identificare 	 CUI //'  "  •  d  	RO 	 sau 

legitimat cu CI seria  

Au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Partile isi asuma disponibilitatea privind preluarea unei cantitati de namol de la statiile de 
epurare din aria operatorului si utilizarea ca fertilizant in agricultura, pe terenul Clientului. 

Preluarea namolului de epurare si imprastierea acestuia se va realiza in conditiile prevazute de Ordinul 
344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand 
se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 

Art. 2 Pentru preluarea cantitatii de namol generate de Furnizor si agreata de Client se va incheia un 
Contract Cadru intre Operatorul de apa si canalizare si Asociatiile de Fermieri privind utilizarea 
namolului in agricultura, cu mentionarea cantitatii de namol, caracteristicile si parametrii necesari. 

Art. 3 Acest Acord de Principiu a fost incheiat azi 	, in 2 (doua) exemplare originale cu forta 

egala, cate 1 (unul) pentru fiecare din parti.  
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