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2.
Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 
alimentare cu apă

2.1
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 25mm (Casnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

241,87 74,96 68,21 55,83 22,04 462,92 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.2
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 25mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

241,87 74,96 68,21 55,83 22,04 462,92 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.3
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 32mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

463,17 74,96 68,21 87,92 34,71 728,97 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.4
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 50mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2027,33 74,96 71,06 315,14 124,42 2612,91 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.5
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 63mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4698,30 90,28 82,74 706,34 278,88 5856,54 40 0 1,80 6,06 2,39 50,25

2.6
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 75mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3595,75 96,40 83,47 547,47 216,15 4539,24 57,5 0 1,80 8,6 3,4 71,30

2.7
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 90mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4651,80 120,91 89,15 704,97 278,34 5845,17 80,83 0 1,80 11,98 4,73 99,34

2.8
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 110mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6325,06 151,54 105,05 954,34 376,80 7912,78 125 0 1,80 18,39 7,26 152,45

2.9
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 140mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8757,49 188,29 119,36 1314,45 518,98 10898,57 212,5 0 1,80 31,07 12,27 257,64

2.10
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 160mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11890,74 194,42 120,08 1769,76 698,75 14673,75 258,33 0 1,80 37,72 14,89 312,74

2.11
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 180mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14189,91 258,74 130,93 2114,04 834,68 17528,30 333,33 0 1,80 48,59 19,19 402,91

2.12
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 200mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14798,68 289,37 144,67 2208,74 872,07 18313,53 416,67 0 1,80 60,68 23,96 503,11

2.13
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 250mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

28225,18 358,29 167,29 4168,86 1645,98 34565,60 625 0 1,80 90,89 35,88 753,57

2.14
Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă PE D = 300mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a 
pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

36158,03 427,20 176,33 5330,43 2104,60 44196,59 933,33 0 1,80 135,59 53,54 1124,26

2.15

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

246,93 13,70 71,84 48,21 19,03 399,71 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.16

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

246,93 13,70 73,52 48,45 19,13 401,73 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.17

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

248,59 13,70 71,84 48,45 19,13 401,72 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.18

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

248,59 13,70 73,52 48,69 19,23 403,74 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.19

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

258,59 13,70 73,62 50,16 19,80 415,88 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.20

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

258,59 13,70 75,30 50,40 19,90 417,90 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.21

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

271,09 13,70 73,62 51,97 20,52 430,91 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.22

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

271,09 13,70 75,30 52,21 20,62 432,93 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.23

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

277,76 13,70 73,62 52,94 20,90 438,92 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.24

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

277,76 13,70 75,30 53,18 21,00 440,94 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.25

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

286,09 13,70 80,78 55,18 21,79 457,55 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.26

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

286,09 13,70 82,46 55,43 21,88 459,57 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

Tarif standard Tarif suplimentar
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Tarif standard Tarif suplimentar

2.27

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) 
Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

370,26 13,70 90,65 68,82 27,17 570,60 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.28

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

370,26 13,70 92,33 69,06 27,27 572,62 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.29

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

408,59 13,70 92,33 74,62 29,46 618,71 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.30

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

1141,93 13,70 92,33 180,95 71,45 1500,36 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.31

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 
(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

225,26 13,70 95,68 48,52 19,16 402,32 8,33 0 1,80 1,47 0,58 12,18

2.32

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

509,06 13,70 75,30 86,72 34,24 719,02 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.33

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

492,39 13,70 75,30 84,30 33,28 698,97 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.34

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

500,72 13,70 75,30 85,51 33,76 709,00 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.35

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

514,06 13,70 82,46 88,48 34,93 733,63 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.36

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

635,72 13,70 92,33 107,55 42,47 891,78 11,67 0 1,80 1,95 0,77 16,19

2.37

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2057,19 13,70 75,97 311,30 122,91 2581,07 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.38

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2063,86 13,70 75,97 312,26 123,29 2589,08 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.39

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2071,36 13,70 83,13 314,39 124,13 2606,71 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.40

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2189,69 13,70 93,00 332,98 131,47 2760,84 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.41

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2955,26 13,70 93,00 443,99 175,30 3681,26 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.42

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

3467,76 13,70 96,36 518,79 204,83 4301,45 25 0 1,80 3,89 1,53 32,22

2.43

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

5143,44 13,70 101,46 762,50 301,06 6322,16 57,5 0 1,80 8,6 3,4 71,30

2.44

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

5711,77 13,70 101,46 844,91 333,59 7005,44 57,5 0 1,80 8,6 3,4 71,30

2.45

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

6037,19 13,70 113,61 893,85 352,92 7411,27 125 0 1,80 18,39 7,26 152,45

2.46

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, 
țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție și a 
țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. 
(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

6199,69 13,70 116,97 917,90 362,41 7610,67 125 0 1,80 18,39 7,26 152,45

4.
Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii 
au asigurat executarea branşamentelor de apă

4.1

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 25mm (Casnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu 
filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20,21 68,05 46,45 19,53 7,71 161,95 - - - - - -

4.2

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 25mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20,21 68,05 46,45 19,53 7,71 161,95 - - - - - -

4.3

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 32mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

35,21 68,05 46,45 21,71 8,57 179,99 - - - - - -

4.4

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 50mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

55,67 68,05 48,62 24,99 9,87 207,20 - - - - - -

4.5

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 63mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

95,39 83,37 53,86 33,73 13,32 279,66 - - - - - -

4.6

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 75mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

322,83 89,49 54,59 67,70 26,73 561,34 - - - - - -
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4.7

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 90mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț 
cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

339,30 114,00 57,12 74,01 29,22 613,65 - - - - - -

4.8

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 110mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

450,06 144,63 66,10 95,81 37,83 794,42 - - - - - -

4.9

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 140mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

644,16 181,38 73,69 130,39 51,48 1081,10 - - - - - -

4.10

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 160mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

682,41 187,51 74,42 136,93 54,06 1135,33 - - - - - -

4.11

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 180mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

856,58 251,83 85,26 173,08 68,34 1435,09 - - - - - -

4.12

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 200mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1048,68 282,46 99,01 207,37 81,88 1719,39 - - - - - -

4.13

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 250mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2158,10 351,37 121,62 381,51 150,63 3163,23 - - - - - -

4.14

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă PE 
D = 300mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 
(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3740,95 420,29 130,66 622,33 245,71 5159,94 - - - - - -

4.15

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

25,26 6,79 50,08 11,91 4,70 98,75 - - - - - -

4.16

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

25,26 6,79 51,76 12,15 4,80 100,77 - - - - - -

4.17

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

26,93 6,79 50,08 12,15 4,80 100,75 - - - - - -

4.18

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

26,93 6,79 51,76 12,40 4,89 102,77 - - - - - -

4.19

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

36,93 6,79 51,86 13,86 5,47 114,91 - - - - - -

4.20

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

36,93 6,79 53,54 14,10 5,57 116,93 - - - - - -

4.21

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

49,43 6,79 51,86 15,67 6,19 129,94 - - - - - -

4.22

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

49,43 6,79 53,54 15,92 6,28 131,96 - - - - - -

4.23

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

56,10 6,79 51,86 16,64 6,57 137,96 - - - - - -

4.24

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 
25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

56,10 6,79 53,54 16,88 6,67 139,98 - - - - - -

4.25

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

64,43 6,79 59,02 18,89 7,46 156,59 - - - - - -

4.26

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

64,43 6,79 60,69 19,13 7,55 158,59 - - - - - -

4.27

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

148,60 6,79 62,17 31,55 12,46 261,57 - - - - - -

4.28

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

148,60 6,79 63,85 31,79 12,55 263,58 - - - - - -
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4.29

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

186,93 6,79 63,85 37,35 14,75 309,67 - - - - - -

4.30

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

920,26 6,79 63,85 143,68 56,73 1191,32 - - - - - -

4.31

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm 
x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

834,43 6,79 67,21 131,72 52,01 1092,16 - - - - - -

4.32

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 
32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

69,43 6,79 53,54 18,82 7,43 156,01 - - - - - -

4.33

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 
32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

52,76 6,79 53,54 16,40 6,47 135,97 - - - - - -

4.34

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 
32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

61,10 6,79 53,54 17,61 6,95 145,99 - - - - - -

4.35

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm 
x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

74,43 6,79 60,69 20,58 8,12 170,61 - - - - - -

4.36

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm 
x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

196,10 6,79 63,85 38,68 15,27 320,69 - - - - - -

4.37

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 
50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

63,86 6,79 53,88 18,06 7,13 149,72 - - - - - -

4.38

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 
50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

70,52 6,79 53,88 19,02 7,51 157,72 - - - - - -

4.39

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm 
x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

78,02 6,79 61,03 21,15 8,35 175,34 - - - - - -

4.40

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm 
x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

196,36 6,79 64,19 38,76 15,30 321,40 - - - - - -

4.41

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm 
x 50mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

962,19 6,79 64,19 149,81 59,15 1242,13 - - - - - -

4.42

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm 
x 50mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

1474,69 6,79 67,54 224,61 88,68 1862,31 - - - - - -

4.43

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm 
x 75mm, țevi PE D = 75mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

256,36 6,79 67,98 48,01 18,96 398,10 - - - - - -

4.44

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm 
x 75mm, țevi PE D = 75mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

824,69 6,79 67,98 130,42 51,49 1081,37 - - - - - -

4.45

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm 
x 110mm, țevi PE D = 110mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

628,86 6,79 72,98 102,75 40,57 851,95 - - - - - -

4.46

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 
consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului de 
bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm 
x 110mm, țevi PE D = 110mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

791,36 6,79 76,34 126,80 50,06 1051,35 - - - - - -

6.
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de 
apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din 
cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor 

6.1
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă 
ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din cauza încălcării 
de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. (Casnic)

6,27 6,79 37,43 7,32 2,89 60,70 - - - - - -

6.2
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă 
ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din cauza încălcării 
de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

6,27 6,79 37,43 7,32 2,89 60,70 - - - - - -

6.3
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă 
ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din cauza încălcării 
de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

6,53 6,79 39,55 7,67 3,03 63,57 - - - - - -

6.4
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă 
ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din cauza încălcării 
de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

6,53 6,79 42,64 8,11 3,20 67,27 - - - - - -

6.5
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă 
ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de operator din cauza încălcării 
de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

6,53 6,79 43,81 8,28 3,27 68,68 - - - - - -

8.
Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne 
de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a 
contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă.
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8.1
Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă. (Casnic)

3,60 6,79 21,04 4,56 1,80 37,79 - - - - - -

8.2
Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă. (Noncasnic, D25mm-50mm)

3,60 6,79 21,04 4,56 1,80 37,79 - - - - - -

8.3
Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă. (Noncasnic, D63mm-90mm)

3,86 6,79 21,13 4,61 1,82 38,21 - - - - - -

8.4
Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă. (Noncasnic, D110mm-300mm)

3,86 6,79 22,29 4,78 1,89 39,61 - - - - - -

8.5
Deconectarea brașamentului fără cămin de vizită de la sistemul public de alimentare 
cu apă, în cazul conductei din metal

7,60 19,91 22,38 7,23 2,86 59,97 - - - - - -

10.
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de 
apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.

10.1
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Casnic)

3,60 6,79 22,09 4,71 1,86 39,05 - - - - - -

10.2
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic D25mm-
50mm)

3,60 6,79 22,09 4,71 1,86 39,05 - - - - - -

10.3
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic D63mm-
90mm)

3,86 6,79 24,10 5,04 1,99 41,78 - - - - - -

10.4
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic D110mm-
200mm)

3,86 6,79 27,63 5,55 2,19 46,02 - - - - - -

10.5
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic D250mm-
300mm)

3,86 6,79 28,80 5,72 2,26 47,43 - - - - - -

12. Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

12.1 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D25mm-50mm). 3,60 6,79 27,12 5,44 2,15 45,10 - - - - - -
12.2 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D63mm-90mm). 3,60 6,79 35,69 6,68 2,64 55,40 - - - - - -
12.3 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D110mm-200mm). 3,60 6,79 50,19 8,78 3,47 72,83 - - - - - -
12.4 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D250mm-300mm). 3,60 6,79 50,19 8,78 3,47 72,83 - - - - - -

13. Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

13.1
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  
(Casnic D = 25mm)

3,60 6,79 37,77 6,98 2,76 57,90 - - - - - -

13.2
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  
(Noncasnic D = 25mm-50mm)

3,60 6,79 37,77 6,98 2,76 57,90 - - - - - -

13.3
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  
(Noncasnic D = 63mm-90mm)

3,60 6,79 43,68 7,84 3,10 65,01 - - - - - -

13.4
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  
(Noncasnic D = 110mm-200mm)

3,60 6,79 47,61 8,41 3,32 69,73 - - - - - -

13.5
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  
(Noncasnic D = 250mm-300mm)

3,60 6,79 51,13 8,92 3,52 73,96 - - - - - -

14.
Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul 
cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar 
în rezultatul verificării se constată că contorul corespunde normelor

14.1
Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd 
consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în rezultatul 
verificării se constată că contorul corespunde normelor

66,53 6,79 20,70 13,63 5,38 113,03 - - - - - -

15.
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea 
contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D15mm-25mm

43,77 6,79 55,09 15,32 6,05 127,02 - - - - - -

15.2
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D32mm

72,93 6,79 55,09 19,55 7,72 162,09 - - - - - -

15.3
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D50mm

131,27 6,79 55,43 28,06 11,08 232,63 - - - - - -

15.4
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D63mm

214,60 6,79 61,34 41,00 16,19 339,92 - - - - - -

15.5
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D75mm

214,60 6,79 61,34 41,00 16,19 339,92 - - - - - -

15.6
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D90mm

256,27 6,79 61,34 47,04 18,57 390,01 - - - - - -

15.7
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D110mm

297,93 6,79 67,85 54,02 21,33 447,93 - - - - - -

15.8
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D140mm

298,19 6,79 67,85 54,06 21,34 448,23 - - - - - -

15.9
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D160mm

298,19 6,79 67,85 54,06 21,34 448,23 - - - - - -

15.10
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D180mm

298,19 6,79 67,85 54,06 21,34 448,23 - - - - - -

15.11
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D200mm

298,19 6,79 67,85 54,06 21,34 448,23 - - - - - -

15.12
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D250mm

298,19 6,79 69,53 54,30 21,44 450,25 - - - - - -

15.13
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 
cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D300mm

298,19 6,79 69,53 54,30 21,44 450,25 - - - - - -

16.
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui 
alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat
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16.1
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt 
contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat (Casnic)

228,86 6,79 22,76 37,47 14,79 310,67 - - - - - -

17.
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de 
către consumator a sigiliului aplicat de operator.

17.1
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către 
consumator a sigiliului aplicat de operator.

3,86 6,79 22,76 4,84 1,91 40,16 - - - - - -

18.
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de 
pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.

18.1
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte 
și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului

0,21 0,00 0,59 0,12 0,05 0,97 0,1073 0,295 0,06 0,02 0,48


