


casnic noncasnic* casnic noncasnic*

2.

2.1
Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din 

polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
722,42 722,42

866,90 866,90

2.2
Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din 

polietilenă D = 25 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       750,40 750,40 900,48 900,48

2.17
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             642,20 642,20 770,64 770,64

2.18
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              646,62 646,62 775,94 775,94

2.19
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             651,26 651,26 781,51 781,51

2.20
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. 665,74 665,74 798,89 798,89

2.21
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             671,18 671,18 805,42 805,42

2.22
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             687,28 687,28 824,74 824,74

2.24
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            709,16 709,16 850,99 850,99

2.25
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            852,59 852,59 1023,11 1023,11

2.26
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            888,67 888,67 1066,40 1066,40

2.28
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            883,58 883,58 1060,30 1060,30

2.29
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 189,71 1 189,71 1427,65 1427,65

2.30
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 301,93 1 301,93 1562,32 1562,32

3

3.1
Racordarea la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de 

canalizare 172,99 172,99 207,59 207,59

4

4.1 Debransare de la  retea publica otel 673,00 673,00 807,60 807,60

5

5.1 Deconectarea de la rețeaua de apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorulu 510,37 510,37 612,44 612,44

5.2
Deconectarea de la rețeaua de apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorului  de operator din cauza încalcarii 

normelor de utilizatrsi/sau clauzelor contractuale 784,51 784,51 941,41 941,41

6

6.1 Montarea nodului de evidenta  casnic, contor gratis 548,01 657,61

6.2 Montarea nodului de evidenta  noncasnici, casnic la solicitare cu contor 927,67 927,67 1113,20 1113,20

6.3 Servicii de schimbare a contorului deteriorat din vina consumatorului  cu contor 636,09 636,09 763,31 763,31

6.4 Servicii de schimbare a contorului deteriorat din vina consumatorului  f/a contor 256,43 256,43 307,72 307,72

6.5 Reamplasarea nodului de evidenta la solicitarea consumatorului 606,25 606,25 727,50 727,50

6.6 Montarea clapetei de sens 346,48 346,48 415,78 415,78

6.7 Montarea Filtrului 385,18 385,18 462,22 462,22

6.8 Schimbarea robiterului 385,04 385,04 462,05 462,05

7

7,1
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de 

consumator operatorului 14,50 14,50 17,40 17,40

8 Desigilarea contorului, la solicitarea consumatorului

8,1 Desigilarea contorului, la solicitarea consumatorului 101,76 101,76 122,11 122,11

9

9.1 Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului 106,16 106,16 127,39 127,39

10

10.1 Deconectare prin sigelare cu obturator la robinet 254,85 254,85 305,82 305,82

Director General – interimar  

SA „ Apă-Canal” Cahul                                                         

Ex.Economist        Storojuc M, tel.  029920886

Nr. 

tarif
TARIFE SERVICII AUXILIARE

Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă, branșament executat de operator

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul”

TARIF standard          (fără TVA)

Stoiciu Ivan

TARIF standard          cu 

TVA

Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă 

Montarea nodului de evidenta

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

Debransare de la  retea publica otel

Eliberarea documentelor din arhiva la solicitarea consumatorului

Deconectare prin sigelare cu obturator la robinet

Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului
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