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2.1

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

249,66 345,47 74,30 76,30 97,07 97,36 38,32 38,44 804,82 807,23 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.2

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

237,51 345,47 74,30 76,30 95,31 95,60 37,63 37,74 790,22 792,62 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.3

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

239,11 345,47 74,30 76,30 95,54 95,83 37,72 37,84 792,14 794,55 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.4

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

240,31 345,47 74,30 76,30 95,71 96,00 37,79 37,90 793,58 795,98 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.5

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

247,51 345,47 76,42 78,42 97,06 97,35 38,32 38,44 804,78 807,19 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.6

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

251,51 345,47 76,42 78,42 97,64 97,93 38,55 38,67 809,59 812,00 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.7

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

256,71 345,47 76,42 78,42 98,40 98,69 38,85 38,96 815,85 818,25 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.8

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

265,91 345,47 84,95 86,95 100,97 101,26 39,86 39,98 837,16 839,57 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.9

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

344,71 345,47 96,72 98,72 114,10 114,39 45,05 45,16 946,05 948,45 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.10

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

384,24 345,47 96,72 98,72 119,83 120,12 47,31 47,43 993,57 995,98 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.11

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

390,15 345,47 96,72 98,72 120,69 120,98 47,65 47,77 1.000,68 1.003,09 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.12

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

225,91 345,47 96,72 98,72 96,87 97,16 38,25 38,36 803,22 805,62 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.13

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

705,91 345,47 96,72 98,72 166,47 166,76 65,73 65,84 1.380,30 1.382,70 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.14

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

729,66 345,47 96,72 98,72 169,92 170,21 67,09 67,20 1.408,86 1.411,26 6,42 45,00 0,68 7,55 2,98 62,64

2.15

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

279,17 345,47 74,30 76,30 101,34 101,64 40,01 40,13 840,28 842,70 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.16

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

261,17 345,47 74,30 76,30 98,73 99,03 38,98 39,10 818,64 821,06 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.17

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

259,89 345,47 74,30 76,30 98,55 98,84 38,91 39,02 817,11 819,51 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

TARIF

 (fără TVA)

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

TARIF (fără TVA)
CMSA CTSA CPSA CDA RN

PROIECT

Tarife la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. ÎM „Apă-Canal Cantemir”

SERVICII AUXILIARE
Tarif standard Tarif suplimentar (1m/1 foi)

CMSA CTSA
CPSA CDA RN



2.18

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

261,49 345,47 74,30 76,30 98,78 99,07 39,00 39,12 819,03 821,44 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.19

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

269,49 345,47 76,42 78,42 100,25 100,54 39,58 39,70 831,20 833,61 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.20

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

271,49 345,47 76,42 78,42 100,54 100,83 39,70 39,81 833,61 836,01 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.21

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

279,09 345,47 76,42 78,42 101,64 101,93 40,13 40,25 842,74 845,15 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.22

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

285,09 345,47 84,95 86,95 103,75 104,04 40,96 41,08 860,21 862,62 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.23

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

367,89 345,47 96,72 98,72 117,46 117,75 46,38 46,49 973,91 976,31 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.24

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

392,09 345,47 96,72 98,72 120,97 121,26 47,76 47,88 1.003,00 1.005,41 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.25

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

397,73 345,47 96,72 98,72 121,79 122,08 48,09 48,20 1.009,79 1.012,19 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.26

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

702,09 345,47 96,72 98,72 165,92 166,21 65,51 65,62 1.375,70 1.378,10 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.27

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

559,89 345,47 96,72 98,72 145,30 145,59 57,37 57,48 1.204,74 1.207,14 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.28

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.047,09 345,47 100,72 102,72 216,53 216,82 85,49 85,60 1.795,30 1.797,70 7,84 45,00 0,68 7,76 3,06 64,35

2.29

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

700,07 345,47 78,42  162,97  64,35  1.351,28 11,67 45,00 0,68 8,32 3,28 68,95

2.30

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

683,40 345,47 78,42  160,56  63,39  1.331,24 11,67 45,00 0,68 8,32 3,28 68,95

2.31

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

691,74 345,47 78,42  161,77  63,87  1.341,27 11,67 45,00 0,68 8,32 3,28 68,95

2.32

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

705,07 345,47 86,95  164,94  65,12  1.367,55 11,67 45,00 0,68 8,32 3,28 68,95

2.33

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

826,74 345,47 98,72  184,28  72,76  1.527,97 11,67 45,00 0,68 8,32 3,28 68,95

2.34

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.057,15 345,47 79,22  359,87  142,09  2.983,80 25,00 45,00 0,68 10,25 4,05 84,98

2.35

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.

2.063,82 345,47 79,22  360,83  142,47  2.991,81 25,00 45,00 0,68 10,25 4,05 84,98

2.36

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.071,32 345,47 87,75  363,16  143,38  3.011,07 25,00 45,00 0,68 10,25 4,05 84,98

2.37

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.189,65 345,47 99,52  382,02  150,83  3.167,49 25,00 45,00 0,68 10,25 4,05 84,98



2.38

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.955,48 345,47 99,52  493,07  194,68  4.088,22 25,00 45,00 0,68 10,25 4,05 84,98

2.39

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.252,00 345,47 109,61  1.117,53  441,23  9.265,84 57,50 45,00 0,68 14,96 5,91 124,05

2.40

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.312,00 345,47 109,61  1.126,23  444,67  9.337,98 57,50 45,00 0,68 14,96 5,91 124,05

2.41

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.966,12 345,47 124,10  1.658,18  654,69  13.748,56 125,00 45,00 0,68 24,75 9,77 205,20

 3. 

3.1

Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm) 481,54 570,47 87,79 87,79 165,27 165,27 65,25 65,25 1.370,32 1.370,32 93,60 90,00 10,73 28,18 11,13 233,63

3.2

Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 200mm) 695,54 570,47 87,79 87,79 196,30 196,30 77,50 77,50 1.627,60 1.627,60 136,40 90,00 10,73 34,38 13,58 285,09

4

4.1

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27,30 20,47 55,68 57,68 15,00 15,29 5,92 6,04 124,37 126,78

4.2

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15,15 20,47 55,68 57,68 13,24 13,53 5,23 5,34 109,77 112,17

4.3

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16,75 20,47 55,68 57,68 13,47 13,76 5,32 5,43 111,69 114,09

4.4

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

17,95 20,47 55,68 57,68 13,64 13,93 5,39 5,50 113,13 115,53

4.5

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

25,15 20,47 57,80 59,80 15,00 15,29 5,92 6,04 124,34 126,75

4.6

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29,15 20,47 57,80 59,80 15,58 15,87 6,15 6,26 129,15 131,55

4.7

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

34,35 20,47 57,80 59,80 16,33 16,62 6,45 6,56 135,40 137,80

4.8

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 05 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

43,55 20,47 66,33 68,33 18,90 19,19 7,46 7,58 156,71 159,12

4.9

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

122,35 20,47 70,09 72,09 30,87 31,16 12,19 12,30 255,97 258,38

4.10

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

161,88 20,47 70,09 72,09 36,60 36,89 14,45 14,57 303,49 305,91

4.11

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

167,79 20,47 70,09 72,09 37,46 37,75 14,79 14,91 310,60 313,02

4.12

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

167,79 20,47 74,10 76,10 38,04 38,33 15,02 15,13 315,42 317,82

4.13

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

483,55 20,47 74,10 76,10 83,83 84,12 33,10 33,21 695,05 697,45

4.14

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

507,30 20,47 74,10 76,10 87,27 87,56 34,46 34,57 723,60 726,00

Racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare.

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



4.15

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

35,63 20,47 55,68 57,68 16,21 16,50 6,40 6,51 134,39 136,79

4.16

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

17,63 20,47 55,68 57,68 13,60 13,89 5,37 5,48 112,75 115,15

4.17

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16,35 20,47 55,68 57,68 13,41 13,70 5,30 5,41 111,21 113,61

4.18

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31,15 20,47 55,68 57,68 15,56 15,85 6,14 6,26 129,00 131,41

4.19

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

25,95 20,47 57,80 59,80 15,11 15,40 5,97 6,08 125,30 127,70

4.20

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27,95 20,47 57,80 59,80 15,40 15,69 6,08 6,20 127,70 130,11

4.21

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

35,55 20,47 57,80 59,80 16,50 16,79 6,52 6,63 136,84 139,24

4.22

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

41,55 20,47 66,33 68,33 18,61 18,90 7,35 7,46 154,31 156,71

4.23

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

124,35 20,47 70,09 72,09 31,16 31,45 12,30 12,42 258,37 260,79

4.24

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

148,55 20,47 70,09 72,09 34,67 34,96 13,69 13,80 287,47 289,88

4.25

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

154,19 20,47 70,09 72,09 35,49 35,78 14,01 14,13 294,25 296,67

4.26

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

458,55 20,47 74,10 76,10 80,20 80,49 31,67 31,78 664,99 667,39

4.27

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

316,35 20,47 70,09 72,09 59,00 59,29 23,30 23,41 489,21 491,62

4.28

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

507,30 20,47 74,10 76,10 87,27 87,56 34,46 34,57 723,60 726,00

4.29

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.

69,46 20,47 59,80  21,71  8,57  180,01

4.30

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

52,79 20,47 59,80  19,29  7,62  159,97

4.31

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

61,13 20,47 59,80  20,50  8,09  169,99

4.32

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

74,46 20,47 68,33  23,67  9,35  196,28

4.33

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

196,13 20,47 72,09  41,86  16,53  347,08

4.34

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

63,82 20,47 60,20  20,95  8,27  173,71



4.35

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.

70,48 20,47 60,20  21,92  8,65  181,72

4.36

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

77,98 20,47 68,73  24,24  9,57  200,99

4.37

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

196,32 20,47 72,49  41,95  16,56  347,79

4.38

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

962,15 20,47 72,49  152,99  60,41  1.268,51

4.39

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.994,08 20,47 77,02  303,28  119,74  2.514,59

4.40

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.054,08 20,47 77,02  311,98  123,18  2.586,73

4.41

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.724,45 20,47 82,98  555,05  219,15  4.602,10

5.

5.1

Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  

racordurilor de canalizare. (Țevi PVC, D = 160,200mm) 6,91 20,47 34,14 34,14 8,92 8,92 3,52 3,52 73,95 73,95

6.

6.1

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 20-50mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării 

de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 5,87 20,47 35,32 35,32 8,94 8,94 3,53 3,53 74,13 74,13

6.2

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 63-90mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării 

de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 6,20 20,47 37,73  9,34  3,69  77,43

6.3

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 110-200mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.

6,70 20,47 41,41  9,94  3,93  82,45

6.4

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 250-300mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.

8,18 20,47 42,81  10,36  4,09  85,91

7. 

7.1

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale 

consumatorului, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator 

a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 0,24 20,47 41,33 41,33 9,00 9,00 3,55 3,55 74,59 74,59

8.

8.1

Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 20-50mm 4,62 7,91 20,99 20,99 4,86 4,86 1,92 1,92 40,30 40,30

8.2

Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 63-90mm 4,95 7,91 21,10  4,92  1,94  40,82

8.3

Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 110-300mm 5,45 7,91 22,47  5,19  2,05  43,07

9.

9.1

Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la 

solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului 

public de canalizare. 29,45 7,91 23,94 23,94 8,89 8,89 3,51 3,51 73,70 73,70

10.

10.1

Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 20-50mm. 3,62 7,91 21,22 21,22 4,75 4,75 1,87 1,87 39,37 39,37

10.2

Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 63-90mm. 3,95 7,91 23,62  5,14  2,03  42,65

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

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.

Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de canalizare

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

Racordarea la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  racordurilor de canalizare.

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.



10.3

Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 110-200mm. 4,45 7,91 27,71  5,81  2,29  48,16

10.4

Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 250-300mm. 5,93 7,91 29,11  6,23  2,46  51,63

11.

11.1

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care anterior 

au fost deconectate la solicitarea consumatorului. 0,24 20,47 30,61 30,61 7,44 7,44 2,94 2,94 61,70 61,70

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm 3,62 7,91 24,36  5,20  2,05  43,14

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm 3,95 7,91 36,05  6,95  2,74  57,60

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm 4,45 7,91 50,55  9,12  3,60  75,63

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm 5,93 7,91 51,95  9,54  3,77  79,10

13.

13.1

Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 15-50 mm

3,62 7,91 27,19 27,19 5,61 5,61 2,22 2,22 46,55 46,55

13.2

Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 63-90 mm

3,95 7,91 34,12  6,67  2,63  55,28

13.3

Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 110-200 mm

4,45 7,91 38,81  7,42  2,93  61,51

13.4

Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 250-300 mm

5,93 7,91 43,01  8,24  3,25  68,34

14.

14.1

Tariful pentru demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd 

consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul 

corespunde normelor,  D = 15mm 66,07 7,91 30,28 15,12  5,97  125,34  

15.

15.1

Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost 

deteriorat din vina consumatorului D=15mm-25mm 103,30 7,91 30,40 20,53  8,11  170,25  

16.

16.1

Tariful pentru demontarea contorului  deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în 

cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat 230,30 7,91 17,83 37,13  14,66  307,83  

17.

17.1

Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator 3,02 7,91 13,92 13,92 3,60 3,60 1,42 1,42 29,87 29,87

18.

18.1
Tariful  standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a copiilor solicitate de pe 

acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului și păstrate în arhiva operatorului. 0,27 6,02 6,02 0,91 0,91 0,36 0,36 7,56 7,56 0,27 0,00 0,35 0,09 0,04 0,75

* Cheltuielile aferente procurării/achitării contoarelor se vor efectua din contul consumatorului.

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

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

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

Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat

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

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

Reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare,care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.


