


Denumirea tarifelor auxiliare
Valoarea 

(fără TVA)

Valoarea (cu 

TVA)
2.1 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă. (Case 

individuale).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet) din oțel la poziție avînd diametrul D = 

25mm, 32mm,40mm ,50mm, țevi PE D = 25mm. Branșare în țevi de oțel. 685,19 822,22
2.2 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea 

colierului de branșare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE, avînd D-32mm x 25mm, țevi PE D-25mm.Branșare în 

țevi de polietilenă,fontă 669,38 803,26

2.3 Tariful pentru serviciul de branșare corespunzator realizării 1 m de branșament de apă suplementar celui standart. 

Montarea țevilor din PE,avînd diametrul D=25mm 15,22 18,27

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

lungimii de L = 5m. (Țevi PVC, D = 160mm x 4mm) 1217,96 1461,56
4.1 Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea 

branșamentelor de apă. (Case individuale). Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură (ștuț cu filet) din oțel, la 493,91 592,69
4.2 Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea 

branșamentelor de apă. (Case individuale). Montarea prin sudură electrică pieselor de legătură (ștuț cu filet) din oșel, la 521,93 626,31
4.3 Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea 

branșamentelor de apă. (Case individuale). Montarea  prin sudură electrică a pieselor de legătură (teu e/f) direct de la 735,69 882,83
5.Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  

racordurilor de canalizare.Țevi PVC, D = 160mm 366,06 439,27
6.Tarif  pentru reconectarea la rețeua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale 

consumatorului,carea anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator  a  235,03 282,04
7. Tarif 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 255,20 306,24
8. Tafif pentru 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. 182,97 219,56
9. 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, D = 200,02 240,02
10.Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au 

fost deconectate la solicitarea consumatorului.      D = 20mm 171,85 206,23
11.Tarif pentru reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ,care anterior au fost 

deconectate la solicitarea consumatorului 155,38 186,45

12.Tarif pentru instalarea și sigilarea contorului,la solicitarea consumatorului 158,33 190,00

13.Tarif pentru demontarea ,remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului 229,88 275,86
14. Tarif  pentru demontarea ,verificarea metrologică de expertiză ,remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd 

consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză,iar în urma verificării se constată că contorul 

corespunde normelor 296,85 356,22
15.Tarif pentru demontarea ,reparația,verificarea metrologică,remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a 

fost deteriorat din vina consumatorului 447,13 536,55
16. 16.Tariful pentru demontarea contorului  deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul 

cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat  D = 15mm 697,28 836,73
17. Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului 

aplicat de operator. 103,46 124,16
18. Tariful pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, 

prezentate de consumator operatorulu 12,42 14,90

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M.Apa-Canal Ocnita                                    


