iNrnrpRrNDEREA MUNICrparA,,pRO MEDIU - cocIERI,'
MD-4571, satul Cocieri, raionul Dubf,sari,
strada Renagterii.68
tellfax (248) 52-699

Nr. 38 din 23 Noiembrie 2021
Catre Agenlia Na{ionalS pentru
Reglementare in Energeticd

Stimata Agenfie, ,,I.M. Pro Mediu-Cocieri", vd prezinti pentru exzaminare qi avizare proectele

tarifelor serviciilor auxiliare conform ,,Metodologiei privind aprobarea gi aplicarea tarifelor la
serviciile auxiliare prestate consumdtorilor de cdtre operatorii serviciul public de alimentare cu
apa gi de canalizare", care a fost aprobat prin Hotf,rirea

ANRE R.M. nr.270l2015 din

16.12.2015.
Se anexeazi urmdtoarele documente:

1.

Cererea de solicitare privind avizarea tarifelor auxiliare

- I fila,

2. Lista serviciilor auxiliare * 2 frle,
3. Tabelele calculelor tarif'elor serviciilor auxiliare - 35 file,
4. Acord privind plasarea pe pagina web oficiald a informaliilor - I fila.

Cu stimd qi respect,

Administratorul IM. Pro Mediu-Cocieri

rc}*{""J,148ffi.

zpffi

16166gi

k\,-s?i?I

Ex: C.Basiul
A 0-24-852-699: mob. 069-7 35- I 83

Basiul Constantin

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consum6torilor de cdtre
i.M "Pro Mediu - Cocieri" r-l Dub6sari

Valoarea

Denumirea tarifelor auxiliare

2.1Tarife pentru brangarea instalaliilor interne de ap6 ale
consumdtorului la retelele publice de alimentare cu apd. Montarea
colierului de bransare cu filet interior la pozilie avind diametrul D:
63mm x l5mm. Branqare in fevi de polietelend.

824,76

3.1 Tariful pentru racordarea insalaliilor interne de canalizare ale
consum[torului la releaua publicd de canalizare.
3.2 Tariful pentru serviciul de racordare corespunzdtor realizarii
racord de canalizare suplementar celui standart.

1140,37

I m de

795,27

4.1 Tariful pentru brangarea la refeaua prUtiC@
instalaliilor interne de apd, in cazul cind executarea brangamentelor de
apd a fost asiguratd de consumdtori. Montarea colierului de brangare cu
filet interior la pozilie avind diametrul D : 63 mm x 25 mm. Brangare
?n tevi de polietelend, fontd

215,47

5. Tariful pentru racordare la releaua publicd d,e canalizare a instalaliilor
interne de canalizare, in cazul cind executarea racordurilor de canalizare
a fost asiguratd de cdtre consumdtori.

244,16

6. Tariful pentru reconectarea la releaua publica de alimentare cu apd a
instalaliilor interne de apd ale consumatorului, care anterior au fost
deconectate de cdtre operator drn cauzaincdlc[rii de c6tre consumator a
normelor de utilizare qi/sau aclauzelor contractuale.

218,19

7. Tariful pentru reconectarea la refeaua publicd de canarizarc a
instalaliilor interne de canalizare ale consumatorilor, care anterior au
fost deconectate de cdtre operator din cauzaincdlcdrii de cdtre

I 11,57

consumatori a normelor de utilizare gi/sau a clauzelor contractuale.
8. Tariful pentru deconectarea de la reteaua publicd de alimentare cu ap6
a instala(iilor interne de apd, la solicitarea consumatorului, cu excep(ia
cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public
de alimentare cu apd;.

9. Tariful pentru deconectarea de la releaua pu@
instalaliilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu
exceplia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnrzarea
10. Tariful pentru reconectarea la re(eaua publica de alimentare cu ap6
instalaliilor interne de ap6, care anterior au fost deconectate la

115,44

157,70

a

136,26

solicitarea consumatorului.

Tariful pentru reconectarea la releaua pruti.ai. .*ffiinstalaliilor inteme de canalizare, care anterior au fost deconectate la
11.

solicitarea consumatorului.

Valoarea

(frra TVA) lei (cu TVA) lei

104,56

12. Tariful pentru instalarea qi sigilarea contorului, la solicitarea
consumatorului.

13. Tariful pentru demontarea, remontarea gi sigilarea contorului la

solicitarea consumatorului.
14. Tariful pentru demontarea, verificarea metrologicd de expertizd,
remontarea qi sigilarea contorului in cazul cind consumatorul solicitd
efectuarea verificdrii metrologice de expertizd,, iar in urma verificdrii se
constat[ cE contorul corespunde normelor.
15. Tariful pentru demontarea , reparalia, verificarea metrologic d,
remontarea qi sigilarea contorului in cazul cind acesta a fost deteriorat
din vina consumatorului.
16. Tariful pentru demontarea contorului deteriorat din vina
consumatorului $i instalarea unui alt contor, incazul cind contorul

Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitareu
"***utoffi
cazul deteriordrii de c6tre consumator a sigiliului aplicat
de operator.
18. Tariful pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva
operatorului a copiilor de pe acte gi de pe proiect, prezentate de

492,99
119,50

162,57

259,44

415,00

17.

consumator operatorului.

Administ

Ex. Basiul Constantin
069735 I 83

C. Basiul

73,21

23,63

