
PROIECT 

 

 

  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 mun. Chișinău, Tel: 022 823 901, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr.______ 

din    iunie 2021 

mun. Chișinău 

 

 

privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către    
Î.M. DP „Apă-Canal” Telenești 

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. j), art. 35 alin. (15) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014) și 

în baza punctului 26, subpunctul 1) din Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la 

serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din 16.12.2015 (Monitorul Oficial nr. 55-58/385 
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1. Se avizează tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-

Canal” Telenești, conform anexei. 

 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile. 
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2.

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
389,43 391,75 14,65

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
411,48 413,80 16,36

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm.  Conductă de apă din oțel.
888,27 20,96

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.540,32 36,99

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 6 3mm.  Conductă de apă din oțel.
5.721,67 55,03

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel.
6.717,63 76,07

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel.
9.908,88 104,12

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel.
12.333,15 157,22

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel.
18.332,91 262,41

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.
23.530,79 317,52

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel.
32.961,46 507,87

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel.
59.243,81 758,34

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel.
76.409,10 1.129,04

2.14

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

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

polietilenă, fontă D = 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

439,50 441,80 14,65

2.15

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

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

polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

414,88 417,18 14,65

2.16

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

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

polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

416,80 419,11 14,65

2.17

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

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

polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

418,24 420,55 14,65

2.18

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

429,33 431,65 14,65

2.19

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

434,14 436,46 14,65

2.20

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

440,40 442,71 14,65

2.21

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

461,31 463,62 14,65

2.22

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

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

polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

569,63 571,95 14,65

2.23

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

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

polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

607,14 609,45 14,65

2.24

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

624,26 626,58 14,65

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE                            

nr.  din        2021

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m 

țeavă/ 1 foi /1 

contor  (fără 

TVA) 

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

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal” Telenești 

TARIF standard       

(fără TVA)
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Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m 

țeavă/ 1 foi /1 

contor  (fără 

TVA) 

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

TARIF standard       

(fără TVA)

2.25

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.003,88 1.006,19 14,65

2.26

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

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

polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.388,60 1.006,19 14,65

2.27

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

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

polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

464,95 467,25 16,36

2.28

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

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

polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

443,31 445,61 16,36

2.29

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

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

polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

441,77 444,08 16,36

2.30

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

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

polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

443,69 446,00 16,36

2.31

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

455,76 458,07 16,36

2.32

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

458,17 460,48 16,36

2.33

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

467,30 469,61 16,36

2.34

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

484,36 486,67 16,36

2.35

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

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

polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

597,49 599,80 16,36

2.36

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

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

polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

626,59 628,90 16,36

2.37

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

633,37 635,68 16,36

2.38

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

828,32 830,63 16,36

2.39

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

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

polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.418,68 1.420,99 16,36

2.40

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

 955,70 20,96

2.41

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 955,70 20,96

2.42

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 965,72 20,96

2.43

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 991,59 20,96

2.44

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1.151,45 20,96

2.45

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2.608,21 36,99

2.46

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.

 2.616,23 36,99

2.47

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2.635,09 36,99
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Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m 

țeavă/ 1 foi /1 

contor  (fără 

TVA) 

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

TARIF standard       

(fără TVA)

2.48

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2.790,94 36,99

2.49

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 3.711,67 36,99

2.50

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

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

polietilenă, fontă D = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.332,44 36,99

2.51

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8.888,80 76,07

2.52

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8.960,93 76,07

2.53

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 15.369,56 157,22

 3. 

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

canalizare. (Țevi PVC, D = 110mm).
607,74 607,74 106,68

3.2
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm).
756,27 756,27 136,39

3.3
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 200mm).
1.013,55 1.013,55 187,84

4.

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
47,85 50,16

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
48,45 50,76

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm.  Conductă de apă din oțel.
73,89

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
98,72

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63 mm.  Conductă de apă din oțel.
151,85

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel.
145,93

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel.
160,91

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel.
197,71

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel.
311,22

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160 mm.  Conductă de apă din oțel.
322,39

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel.
504,77

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel.
933,73

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel.
1.905,60

4.14

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

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

polietilenă, fontă D = 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

91,90 94,21

4.15

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

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

polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

77,29 79,60

4.16

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

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

polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

79,21 81,52

4.17

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

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

polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

80,66 82,97

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

Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă
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4.18

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

91,76 94,08

4.19

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

96,57 98,89

4.20

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

102,82 105,14

4.21

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 05 mm. Diametrul conductei de apă din 

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

123,72 126,03

4.22

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

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

polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

222,81 225,12

4.23

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

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

polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

260,33 262,63

4.24

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

277,44 279,75

4.25

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

661,68 663,99

4.26

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

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

polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.046,40 1.048,71

4.27

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

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

polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

101,91 104,22

4.28

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

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

polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

80,27 82,58

4.29

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

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

polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

78,74 81,04

4.30

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

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

polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

80,66 82,97

4.31

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

92,72 95,04

4.32

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

95,12 97,44

4.33

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

104,27 106,57

4.34

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

121,32 123,63

4.35

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

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

polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

225,21 227,52

4.36

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

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

polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

254,31 256,62

4.37

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

261,09 263,40

4.38

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

456,05 458,36

4.39

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

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

polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.046,40 1.048,71

4.40

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

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

polietilenă, fontă D = 63 mm.

 147,34
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4.41

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 127,30

4.42

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 137,32

4.43

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 163,19

4.44

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 313,81

4.45

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

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

polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 141,02

4.46

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

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

polietilenă, fontă D = 90 mm.

 149,03

4.47

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

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

polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 167,89

4.48

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 314,51

4.49

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1.235,23

4.50

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

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

polietilenă, fontă D = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.856,00

4.51

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

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

polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2.481,09

4.52

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2.553,22

4.53

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 4.568,31

5.

5.1
Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat 

executarea  racordurilor de canalizare. 
45,29 45,29

6.

6.1

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

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

cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.
54,31 54,31

6.2

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

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

cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.
 58,45

6.3

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

ale consumatorului, țevi D = 110-20 0mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din 

cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.
 65,49

6.4

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

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

cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.
 66,70

7. 

7.1

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

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

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

93,67 93,67

8.

8.1
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

la solicitarea consumatorului, D = 20-50 mm.
27,89 27,89

Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor 

de reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă

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

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

de operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale

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

către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale
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8.2
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

la solicitarea consumatorului, D = 63-90 mm.
 29,34

8.3
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

la solicitarea consumatorului, D = 110-300 mm.
 31,52

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.

58,16 58,16

10.

10.1
Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 20-50 mm.
26,03 26,03

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 = 63-90 mm.
 29,20

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 = 110-200 mm.
 34,51

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 = 250-300 mm.
 37,91

11.

11.1
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.
33,20 33,20

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm.  31,99 22,70

12.2
Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm.

 45,88 36,73

12.3
Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm.

 63,21 54,06

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm.  66,61 57,46

13.

13.1
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, 

D = 15-50 mm.
32,34 32,34 15,23

13.2
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, 

D = 63-90 mm.
 40,41 23,44

13.3
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, 

D = 110-200 mm.
 46,82 29,85

13.4
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, 

D = 250-300 mm.
 53,46 36,48

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 = 15 mm.

111,05  94,08

15.

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta 

a fost deteriorat din vina consumatorului D= 15 mm - 25 mm.
155,96  138,85

16.

16.1
Tariful pentru demontarea contorului  deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt 

contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat.
296,98  287,83

17.

17.1
Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către 

consumator a sigiliului aplicat de operator.
19,21 19,21 9,04

18.

18.1

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

solicitate de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului și păstrate în arhiva 

operatorului.
5,89 5,89 0,65

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

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

Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de 

reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de canalizare

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

consumatorului.

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

consumatorului

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea expertizei 

metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor


