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Prin prezenta, iM "Apa-Canal" din Ungheni, in conformitate cu Metodologia privind aprobarea

qi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de cdtre operatorii serviciului public de

alimentare cu apd, de canalizare, aprobat prin HotdrArea Consiliului de administralie al ANRE
nr.48812019 din20.I2.2019, solicitd examinarea gi aprobarea a tarifelor la serviciile auxiliare pentru

anul2022.
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1) Lista tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de cdtre IM "Apa-Canal" din
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Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „ Apă-Canal ” din Ungheni

2 022

casnic noncasnic casnic noncasnic

2.

2.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 543,21 1 546,28 1 851,85 1 855,54 20,32 24,38

2.1.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm. Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 867,94 1 867,94 2 241,53 2 241,53 42,51 51,01

2.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 565,27 1 568,34 1 878,32 1 882,01 24,72 29,66

2.2.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm. Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 890,00 1 890,00 2 268,00 2 268,00 46,91 56,29

2.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Conductă de apă din oțel
2 273,97 2 273,97 2 728,76 2 728,76 33,34 40,01

2.3.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)      

2 595,61 2 595,61 3 114,73 3 114,73 45,78 54,94

2.4
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Conductă de apă din oțel
2 449,68 2 939,62 42,36 50,83

2.4.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)  

2 896,27 3 475,52 54,80 65,76

2.5
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3 690,48 4 428,58 60,39 72,47

2.5.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 011,50 4 813,80 72,83 87,40

2.6
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Conductă de apă din oțel
7 717,77 9 261,32 88,44 106,13

2.6.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)    

7 537,08 9 044,50 100,88 121,06

2.7
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75mm.  Conductă de apă din oțel
13 322,19 15 986,63 125,51 150,61

2.7.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala)  

13 639,97 16 367,96 137,95 165,54

2.8
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Conductă de apă din oțel
15 170,42 18 204,50 139,53 167,44

2.8.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

15 488,20 18 585,84 151,98 182,38

2.9
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Conductă de apă din oțel
17 535,44 21 042,53 263,76 316,51

2.9.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

17 847,89 21 417,47 276,20 331,44

2.10
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Conductă de apă din oțel
30 475,43 36 570,52 510,23 612,28

2.10.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

30 787,86 36 945,43 522,67 627,20

2.11
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Conductă de apă din oțel
44 010,51 52 812,61 648,48 778,18

2.11.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

44 322,96 53 187,55 660,92 793,10

2.12
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Conductă de apă din oțel
72 353,17 86 823,80 1 011,16 1 213,39

2.12.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

72 665,62 87 198,74 1 023,60 1 228,32

2.13
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Conductă de apă din oțel
100 827,55 120 993,06 1 732,51 2 079,01

2.13.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Conductă de apă din oțel (Sapatura 

manuala) 

101 139,99 121 367,99 1 744,95 2 093,94

2.14

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 20mm  

756,39 756,39 907,67 907,67 20,32 24,38

2.14.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 20mm (Sapatura manuala)   

1 041,42 1 041,42 1 249,70 1 249,70 32,76 39,31

2.15

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm  

774,51 774,51 929,41 929,41 20,32 24,38

2.15.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm (Sapatura manuala)    

1 059,56 1 059,56 1 271,47 1 271,47 32,76 39,31

Tarif standard

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE
TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

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

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)



casnic noncasnic casnic noncasnic

Tarif standard

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE
TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)

2.16

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

762,49 762,49 914,99 914,99 20,32 24,38

2.16.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm (Sapatura manuala)  

1 047,53 1 047,53 1 257,04 1 257,04 32,76 39,31

2.17

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

767,51 767,51 921,01 921,01 20,32 24,38

2.17.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm (Sapatura manuala)   

1 052,55 1 052,55 1 263,06 1 263,06 32,76 39,31

2.18

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

773,51 773,51 928,21 928,21 20,32 24,38

2.18.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm (Sapatura manuala)     

1 058,56 1 058,56 1 270,27 1 270,27 32,76 39,31

2.19

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

782,53 782,53 939,04 939,04 20,32 24,38

2.19.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm (Sapatura manuala)   

1 067,58 1 067,58 1 281,10 1 281,10 32,76 39,31

2.20

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

804,57 804,57 965,48 965,48 20,32 24,38

2.20.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm (Sapatura manuala)   

1 089,62 1 089,62 1 307,54 1 307,54 32,76 39,31

2.21

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

819,60 819,60 983,52 983,52 20,32 24,38

2.21.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm (Sapatura manuala)    

1 104,64 1 104,64 1 325,57 1 325,57 32,76 39,31

2.22

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

812,58 815,65 975,10 978,78 20,32 24,38

2.22.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm (Sapatura manuala)    

1 097,63 1 097,63 1 317,16 1 317,16 32,76 39,31

2.23

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

1 172,31 1 406,77 20,32 24,38

2.23.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm (Sapatura manuala)   

1 454,29 1 745,15 32,76 39,31

2.24

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

1 107,56 1 329,07 20,32 24,38

2.24.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm (Sapatura manuala)  

1 389,54 1 667,45 32,76 39,31

2.25

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 693,29 2 031,95 20,32 24,38

2.25.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala) 

1 975,27 2 370,32 32,76 39,31

2.26

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 729,36 2 075,23 20,32 24,38

2.26.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala)

2 011,34 2 413,61 32,76 39,31

2.27

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm  

784,50 784,50 941,40 941,40 24,72 29,66

2.27.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm (Sapatura manuala) 

1 069,53 1 069,53 1 283,44 1 283,44 37,16 44,59

2.28

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

770,54 770,54 924,65 924,65 24,72 29,66

2.28.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  (Sapatura manuala)

1 055,60 1 055,60 1 266,72 1 266,72 37,16 44,59

2.29

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

777,66 777,66 933,19 933,19 24,72 29,66

2.29.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm (Sapatura manuala)  

1 062,72 1 062,72 1 275,26 1 275,26 37,16 44,59



casnic noncasnic casnic noncasnic

Tarif standard

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE
TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)

2.30

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

783,80 783,80 940,56 940,56 24,72 29,66

2.30.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm (Sapatura manuala)  

1 068,85 1 068,85 1 282,62 1 282,62 37,16 44,59

2.31

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

799,86 799,86 959,83 959,83 24,72 29,66

2.31.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  (Sapatura manuala) 

1 084,90 1 084,90 1 301,88 1 301,88 37,16 44,59

2.32

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

819,03 819,03 982,84 982,84 24,72 29,66

2.32.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm (Sapatura manuala)   

1 104,09 1 104,09 1 324,91 1 324,91 37,16 44,59

2.33

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

820,22 820,22 984,26 984,26 24,72 29,66

2.33.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm (Sapatura manuala)   

1 105,26 1 105,26 1 326,31 1 326,31 37,16 44,59

2.34

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

858,85 858,85 1 030,62 1 030,62 24,72 29,66

2.34.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  (Sapatura manuala)

1 136,17 1 136,17 1 363,40 1 363,40 37,16 44,59

2.35

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

1 083,71 1 300,45 24,72 29,66

2.35.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm   (Sapatura manuala)

1 352,18 1 622,62 37,16 44,59

2.36

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

1 154,71 1 385,65 24,72 29,66

2.36.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  (Sapatura manuala)

1 423,17 1 707,80 37,16 44,59

2.37

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 784,87 2 141,84 24,72 29,66

2.37.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala)

2 047,21 2 456,65 37,16 44,59

2.38

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 784,87 2 141,84 24,72 29,66

2.38.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala)

2 053,35 2 464,02 37,16 44,59

2.39

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

1 496,18 1 496,18 1 795,42 1 795,42 33,34 40,01

2.39.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  (Sapatura manuala)

1 780,98 1 780,98 2 137,18 2 137,18 45,78 54,94

2.40

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

1 503,30 1 503,30 1 803,96 1 803,96 33,34 40,01

2.40.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  (Sapatura manuala)

1 788,10 1 788,10 2 145,72 2 145,72 45,78 54,94

2.41

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

1 509,44 1 509,44 1 811,33 1 811,33 33,34 40,01

2.41.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  (Sapatura manuala)

1 794,23 1 794,23 2 153,08 2 153,08 45,78 54,94

2.42

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

1 532,86 1 532,86 1 839,43 1 839,43 33,34 40,01

2.42.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm    (Sapatura manuala)

1 817,67 1 817,67 2 181,20 2 181,20 45,78 54,94

2.43

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

1 527,02 1 527,02 1 832,42 1 832,42 33,34 40,01

2.43.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm   (Sapatura manuala)

1 811,83 1 811,83 2 174,20 2 174,20 45,78 54,94
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2.44

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

1 582,31 1 582,31 1 898,77 1 898,77 33,34 40,01

2.44.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  (Sapatura manuala)

1 867,11 1 867,11 2 240,53 2 240,53 45,78 54,94

2.45

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

1 626,44 1 626,44 1 951,73 1 951,73 33,34 40,01

2.45.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm   (Sapatura manuala)

1 903,76 1 903,76 2 284,51 2 284,51 45,78 54,94

2.46

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

1 893,64 2 272,37 33,34 40,01

2.46.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  (Sapatura manuala)

2 162,12 2 594,54 45,78 54,94

2.47

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

1 879,47 2 255,36 33,34 40,01

2.47.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  (Sapatura manuala)  

2 147,94 2 577,53 45,78 54,94

2.48

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

2 465,82 2 958,98 33,34 40,01

2.48.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm   (Sapatura manuala)  

2 734,28 3 281,14 45,78 54,94

2.49

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

2 509,64 3 011,57 33,34 40,01

2.49.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala) 

2 778,11 3 333,73 45,78 54,94

2.50

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

1 734,79 1 734,79 2 081,75 2 081,75 42,36 50,83

2.50.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  (Sapatura manuala) 

2 019,58 2 019,58 2 423,50 2 423,50 54,80 65,76

2.51

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

1 740,93 1 740,93 2 089,12 2 089,12 42,36 50,83

2.51.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm   (Sapatura manuala) 

2 025,72 2 025,72 2 430,86 2 430,86 54,80 65,76

2.52

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

1 746,17 1 746,17 2 095,40 2 095,40 42,36 50,83

2.52.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm   (Sapatura manuala) 

2 030,97 2 030,97 2 437,16 2 437,16 54,80 65,76

2.53

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

1 774,41 1 774,41 2 129,29 2 129,29 42,36 50,83

2.53.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  (Sapatura manuala) 

2 059,20 2 059,20 2 471,04 2 471,04 54,80 65,76

2.54

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

1 772,60 1 772,60 2 127,12 2 127,12 42,36 50,83

2.54.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  (Sapatura manuala)   

2 057,40 2 057,40 2 468,88 2 468,88 54,80 65,76

2.55

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

1 847,88 1 847,88 2 217,46 2 217,46 42,36 50,83

2.55.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm   (Sapatura manuala)

2 125,33 2 125,33 2 550,40 2 550,40 54,80 65,76

2.56

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

2 125,32 2 550,38 42,36 50,83

2.56.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  (Sapatura manuala)

2 393,78 2 872,54 54,80 65,76

2.57

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

2 495,56 2 994,67 42,36 50,83

2.57.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm   (Sapatura manuala)

2 764,02 3 316,82 54,80 65,76
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2.58

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 774,90 2 129,88 42,36 50,83

2.58.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala)

2 043,36 2 452,03 54,80 65,76

2.59

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 781,60 2 137,92 42,36 50,83

2.59.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala) 

2 050,06 2 460,07 54,80 65,76

2.60

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

3 156,58 3 156,58 3 787,90 3 787,90 60,39 72,47

2.60.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  (Sapatura manuala) 

3 441,36 3 441,36 4 129,63 4 129,63 72,83 87,40

2.61

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

3 181,88 3 181,88 3 818,26 3 818,26 60,39 72,47

2.61.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  (Sapatura manuala) 

3 466,68 3 466,68 4 160,02 4 160,02 72,83 87,40

2.62

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

3 181,87 3 181,87 3 818,24 3 818,24 60,39 72,47

2.62.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm   (Sapatura manuala) 

3 466,91 3 466,91 4 160,29 4 160,29 72,83 87,40

2.63

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

3 201,08 3 201,08 3 841,30 3 841,30 60,39 72,47

2.63.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  (Sapatura manuala) 

3 486,13 3 486,13 4 183,36 4 183,36 72,83 87,40

2.64

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

3 257,49 3 257,49 3 908,99 3 908,99 60,39 72,47

2.64.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm   (Sapatura manuala) 

3 534,79 3 534,79 4 241,75 4 241,75 72,83 87,40

2.65

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

3 439,13 4 126,96 60,39 72,47

2.65.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  (Sapatura manuala) 

3 706,99 4 448,39 72,83 87,40

2.66

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

4 386,40 5 263,68 60,39 72,47

2.66.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm (Sapatura manuala)  

4 654,26 5 585,11 72,83 87,40

2.67

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

4 212,08 5 054,50 60,39 72,47

2.67.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm   (Sapatura manuala)  

4 479,93 5 375,92 72,83 87,40

2.68

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

5 141,43 6 169,72 60,39 72,47

2.68.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm (Sapatura manuala)   

5 409,06 6 490,87 72,83 87,40

2.69

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

6 992,01 6 992,01 8 390,41 8 390,41 88,44 106,13

2.69.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm (Sapatura manuala)     

7 276,82 7 276,82 8 732,18 8 732,18 100,88 121,06

2.70

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

7 011,14 7 011,14 8 413,37 8 413,37 88,44 106,13

2.70.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  (Sapatura manuala)   

7 296,19 7 296,19 8 755,43 8 755,43 100,88 121,06

2.71

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

7 054,44 7 054,44 8 465,33 8 465,33 88,44 106,13

2.71.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  (Sapatura manuala)   

7 339,47 7 339,47 8 807,36 8 807,36 100,88 121,06



casnic noncasnic casnic noncasnic

Tarif standard

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE
TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)

2.72

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

7 067,79 7 067,79 8 481,35 8 481,35 88,44 106,13

2.72.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  (Sapatura manuala)  

7 345,10 7 345,10 8 814,12 8 814,12 100,88 121,06

2.73

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

7 090,22 8 508,26 88,44 106,13

2.73.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm   (Sapatura manuala)  

7 358,07 8 829,68 100,88 121,06

2.74

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

7 090,78 8 508,94 88,44 106,13

2.74.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm   (Sapatura manuala)  

7 358,62 8 830,34 100,88 121,06

2.75

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

7 091,46 8 509,75 88,44 106,13

2.75.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm   (Sapatura manuala)  

7 359,32 8 831,18 100,88 121,06

2.76

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

7 099,09 8 518,91 88,44 106,13

2.76.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala)  

7 366,73 8 840,08 100,88 121,06

2.77

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

10 654,91 10 654,91 12 785,89 12 785,89 125,51 150,61

2.77.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  (Sapatura manuala)  

10 939,95 10 939,95 13 127,94 13 127,94 137,95 165,54

2.78

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

10 655,11 10 655,11 12 786,13 12 786,13 125,51 150,61

2.78.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  (Sapatura manuala)  

10 940,15 10 940,15 13 128,18 13 128,18 137,95 165,54

2.79

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

10 793,21 10 793,21 12 951,85 12 951,85 125,51 150,61

2.79.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  (Sapatura manuala)  

11 070,53 11 070,53 13 284,64 13 284,64 137,95 165,54

2.80

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

10 900,74 13 080,89 125,51 150,61

2.80.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm   (Sapatura manuala)  

11 165,33 13 398,40 137,95 165,54

2.81

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

11 632,66 13 959,19 125,51 150,61

2.81.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  (Sapatura manuala)  

11 897,25 14 276,70 137,95 165,54

2.82

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

11 953,70 14 344,44 125,51 150,61

2.82.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala )  

12 221,57 14 665,88 137,95 165,54

2.83

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

11 748,73 14 098,48 125,51 150,61

2.83.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala) 

12 016,37 14 419,64 137,95 165,54

2.84

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

11 275,30 11 275,30 13 530,36 13 530,36 139,53 167,44

2.84.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm (Sapatura manuala)  

11 560,34 11 560,34 13 872,41 13 872,41 151,98 182,38

2.85

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

11 413,41 11 413,41 13 696,09 13 696,09 139,53 167,44

2.85.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm (Sapatura manuala)   

11 690,72 11 690,72 14 028,86 14 028,86 151,98 182,38
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2.86

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

11 808,48 14 170,18 139,53 167,44

2.86.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  (Sapatura manuala)  

12 073,07 14 487,68 151,98 182,38

2.87

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

12 013,41 14 416,09 139,53 167,44

2.87.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm   (Sapatura manuala)  

12 278,01 14 733,61 151,98 182,38

2.88

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

12 693,92 15 232,70 139,53 167,44

2.88.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm    (Sapatura manuala)  

12 961,78 15 554,14 151,98 182,38

2.89

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

12 368,93 14 842,72 139,53 167,44

2.89.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm    (Sapatura manuala)  

12 636,56 15 163,87 151,98 182,38

2.90

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

13 951,13 13 951,13 16 741,36 16 741,36 263,76 316,51

2.90.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm   (Sapatura manuala)   

14 228,43 14 228,43 17 074,12 17 074,12 276,20 331,44

2.91

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

14 368,43 17 242,12 263,76 316,51

2.91.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm    (Sapatura manuala)  

14 627,68 17 553,22 276,20 331,44

2.92

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

14 293,84 17 152,61 263,76 316,51

2.92.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm (Sapatura manuala)   

14 553,09 17 463,71 276,20 331,44

2.93

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

15 148,61 18 178,33 263,76 316,51

2.93.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala)   

15 407,88 18 489,46 276,20 331,44

2.94

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

14 954,96 17 945,95 263,76 316,51

2.94.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm   (Sapatura manuala)  

15 214,21 18 257,05 276,20 331,44

2.95

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

28 073,61 33 688,33 510,23 612,28

2.95.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  (Sapatura manuala)

28 332,86 33 999,43 522,67 627,20

2.96

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

30 216,67 36 260,00 510,23 612,28

2.96.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm (Sapatura manuala) 

30 475,92 36 571,10 522,67 627,20

2.97

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

31 587,92 37 905,50 510,23 612,28

2.97.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala) 

31 847,18 38 216,62 522,67 627,20

2.98

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

42 293,14 50 751,77 510,23 612,28

2.98.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm   (Sapatura manuala) 

42 552,38 51 062,86 522,67 627,20

2.99

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

41 723,19 50 067,83 648,48 778,18

2.99.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm   (Sapatura manuala) 

41 982,43 50 378,92 660,92 793,10
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2.100

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

44 379,84 53 255,81 648,48 778,18

2.100.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm   (Sapatura manuala) 

44 639,10 53 566,92 660,92 793,10

2.101

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

60 375,97 72 451,16 648,48 778,18

2.101.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  (Sapatura manuala)  

60 635,21 72 762,25 660,92 793,10

2.102

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

68 925,30 82 710,36 1 011,16 1 213,39

2.102.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  (Sapatura manuala)  

69 184,56 83 021,47 1 023,60 1 228,32

2.103

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

84 480,59 101 376,71 1 011,16 1 213,39

2.103.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm (Sapatura manuala)   

84 739,83 101 687,80 1 023,60 1 228,32

2.104

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

110 387,69 132 465,23 1 732,51 2 079,01

2.104.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm   (Sapatura manuala)   

110 646,94 132 776,33 1 744,95 2 093,94

3.

3.1
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică 

de canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm) 854,25 854,25 1 025,10 1 025,10 159,14 190,97

3.1.1
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică 

de canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm) (Sapatura manuala) 886,58 886,58 1 063,90 1 063,90 157,55 189,06

4.

4.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Conductă de apă din oțel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
983,10 986,17 1 179,72 1 183,40

4.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Conductă de apă din oțel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
990,38 993,45 1 188,46 1 192,14

4.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Conductă de apă din oțel     
990,32 1 188,38

4.4
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Conductă de apă din oțel     
994,32 1 193,18

4.5
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Conductei de apă din oțel
1 002,96 1 203,55

4.6
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Conductă de apă din oțel     
1 321,78 1 586,14

4.7
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Conductă de apă din oțel
3 113,90 3 736,68

4.8
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm).  Conductă de apă din oțel
3 402,43 4 082,92

4.9
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Conductă de apă din oțel       
4 584,65 5 501,58

4.10
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Conductă de apă din oțel
6 569,83 7 883,80

4.11
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Conductă de apă din oțel
9 691,45 11 629,74

4.12
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Conductă de apă din oțel
13 295,79 15 954,95

4.13
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Conductă de apă din oțel
21 714,16 26 056,99

4.14

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 20mm  

147,30 150,37 176,76 180,44

4.15

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm  

165,43 168,49 198,52 202,19

4.16

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

153,41 156,47 184,09 187,76

4.17

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

158,42 161,49 190,10 193,79

4.18

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

164,43 167,50 197,32 201,00

4.19

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

173,45 176,52 208,14 211,82

4.20

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

195,49 198,56 234,59 238,27

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, racord executat de operator

Branşarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă, cînd consumatorul a asigurat executarea branșamentului de apă
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4.21

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

210,51 213,58 252,61 256,30

4.22

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

203,50 206,57 244,20 247,88

4.23

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

563,23 675,88

4.24

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

498,48 598,18

4.25

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 084,21 1 301,05

4.26

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 120,28 1 344,34

4.27

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 25mm  

165,49 168,56 198,59 202,27

4.28

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

151,56 154,62 181,87 185,54

4.29

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

158,68 161,74 190,42 194,09

4.30

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

164,81 167,87 197,77 201,44

4.31

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

180,24 183,31 216,29 219,97

4.32

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

199,43 202,49 239,32 242,99

4.33

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

200,60 203,67 240,72 244,40

4.34

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

230,63 239,04 276,76 286,85

4.35

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

451,81 542,17

4.36

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

522,81 627,37

4.37

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 152,98 1 383,58

4.38

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 152,98 1 383,58

4.39

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 32mm  

151,55 154,61 181,86 185,53

4.40

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

158,68 161,74 190,42 194,09

4.41

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

164,81 167,87 197,77 201,44

4.42

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

184,99 191,31 221,99 229,57

4.43

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

182,41 185,47 218,89 222,56

4.44

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

237,69 240,75 285,23 288,90

4.45

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

268,98 285,13 322,78 342,16

4.46

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

536,98 644,38

4.47

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

522,81 627,37

4.48

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 109,16 1 330,99
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4.49

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 146,84 1 376,21

4.50

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 40mm  

158,68 161,74 190,42 194,09

4.51

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

164,81 167,87 197,77 201,44

4.52

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

170,22 173,28 204,26 207,94

4.53

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

198,43 201,49 238,12 241,79

4.54

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

196,60 199,67 235,92 239,60

4.55

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

258,96 275,11 310,75 330,13

4.56

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

536,98 644,38

4.57

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

907,17 1 088,60

4.58

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

186,43 223,72

4.59

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 40mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

193,05 231,66

4.60

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 50mm  

169,26 172,33 203,11 206,80

4.61

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

192,27 195,33 230,72 234,40

4.62

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

192,42 195,49 230,90 234,59

4.63

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

211,63 214,69 253,96 257,63

4.64

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

254,95 271,10 305,94 325,32

4.65

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

436,79 524,15

4.66

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

1 384,06 1 660,87

4.67

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 209,35 1 451,22

4.68

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

2 137,83 2 565,40

4.69

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 63mm  

195,33 195,33 234,40 234,40

4.70

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

211,45 214,51 253,74 257,41

4.71

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

254,71 257,77 305,65 309,32

4.72

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

254,95 271,10 305,94 325,32

4.73

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

277,49 332,99

4.74

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

277,99 333,59

4.75

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

278,60 334,32

4.76

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

279,21 335,05
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TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)

4.77

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 75mm  

254,53 257,60 305,44 309,12

4.78

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

254,71 257,77 305,65 309,32

4.79

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

379,69 395,84 455,63 475,01

4.80

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

471,86 566,23

4.81

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

1 203,72 1 444,46

4.82

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 538,96 1 846,75

4.83

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D= 75mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 328,18 1 593,82

4.84

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 90mm  

254,71 257,77 305,65 309,32

4.85

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

379,69 395,84 455,63 475,01

4.86

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

759,40 911,28

4.87

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

964,28 1 157,14

4.88

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 660,19 1 992,23

4.89

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 328,18 1 593,82

4.90

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 110mm  

398,55 409,10 478,26 490,92

4.91

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

766,89 920,27

4.92

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

20 923,82 25 108,58

4.93

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

1 546,94 1 856,33

4.94

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

1 353,21 1 623,85

4.95

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 160mm  

3 542,10 4 250,52

4.96

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

4 855,55 5 826,66

4.97

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

5 461,30 6 553,56

4.98

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

13 892,19 16 670,63

4.99

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 200mm  

5 303,39 6 364,07

4.100

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

7 194,54 8 633,45

4.101

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

20 916,34 25 099,61

4.102

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 250mm  

7 640,89 9 169,07

4.103

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

20 921,84 25 106,21

4.104

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de 

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300mm.  Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D= 300mm  

14 149,79 16 979,75

5. Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, în cazul în care consumatorul a executat racordul de canalizare



casnic noncasnic casnic noncasnic

Tarif standard

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE
TARIF (cu TVA)TARIF (fără TVA)

Tarif suplimentar

TARIF 

(fără TVA)

TARIF 

(cu TVA)

5.1
Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorul a asigurat 

executarea racordului de canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm)
94,75 94,75 113,70 113,70

6.

6.1

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

ale consumatorului, țevi D = 25-50mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din 

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

113,45 113,45 136,14 136,14

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.

117,60 141,12

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.

123,84 148,61

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.

127,70 153,24

7.

7.1

Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

128,30 128,30 153,96 153,96

8.

8.1
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de 

apă, la solicitarea consumatorului, D = 25-50mm
60,11 60,11 72,13 72,13

8.2
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de 

apă, la solicitarea consumatorului, D = 63-90mm
60,75 72,90

8.3
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de 

apă, la solicitarea consumatorului, D = 110-300mm
63,45 76,14

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, D = 160mm
81,67 81,67 98,00 98,00

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 = 25-50mm.
62,21 62,21 74,65 74,65

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.
66,99 80,39

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.
73,22 87,86

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.
77,09 92,51

11.

11. 
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.
69,92 69,92 83,90 83,90

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm 61,99 74,39

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm 77,93 93,52

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm 105,03 126,04

12.4
Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm

106,74 128,09

13.

13.1
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

25-50 mm
73,69 73,69 88,43 88,43

13.2
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

63-90 mm
84,78 101,74

13.3
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

110-200 mm
92,54 111,05

13.4
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

250-300 mm
100,71 120,85

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

165,50 198,60

15.

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd 

acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D15mm-25mm
249,66 299,59

16.

16.1
Demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul 

cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat
306,47 367,76

17.

17.1
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator
46,42 46,42 55,70 55,70

18.

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

proiect, prezentate de consumator operatorului
9,99 9,99 11,99 11,99 1,30 1,56

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

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de operator din cauza 

Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza 

Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului  

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

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

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

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea 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 
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