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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       575,01 577,13 12,44

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       658,40 660,52 22,26

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  938,95 18,25

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm.  Conductă de apă din oțel  1.391,85 20,17

2.5
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.328,11 34,28

2.6
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  5.943,31 42,34

2.7
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  7.168,62 73,35

2.8
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  10.659,45 100,40

2.9
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  11.381,84 154,51

2.10
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  16.603,84 259,70

2.11
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  22.821,01 314,80

2.12
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  31.785,32 505,17

2.13
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  59.541,39 755,63

2.14
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  76.743,29 1.126,32

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 = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              561,14 563,26 12,44

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 = 32 mm. 563,92 566,05 12,44

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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              566,79 568,91 12,44

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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              571,43 573,55 12,44

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 = 63 mm. 576,84 578,96 12,44

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              591,35 593,47 12,44

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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              602,52 604,64 12,44

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             615,65 617,77 12,44

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             691,67 693,80 12,44

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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             711,95 714,07 12,44

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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             742,66 744,79 12,44

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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.108,69 1.110,81 12,44

2.27
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.138,74 1.140,87 12,44

2.28
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.331,10 1.333,23 12,44

2.29
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.523,46 1.525,59 12,44

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 = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              737,43 739,56 22,26

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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              739,12 741,24 22,26

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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              740,50 742,62 22,26
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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 = 63 mm. 751,10 753,23 22,26

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              748,37 750,50 22,26

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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              758,21 760,33 22,26

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             764,72 772,20 22,26

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             811,88 814,01 22,26

2.40
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             924,23 926,35 22,26

2.41
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             916,22 918,34 22,26

2.42
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.327,99 1.330,12 22,26

2.43
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.363,05 1.365,17 22,26

2.44
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.398,12 1.400,24 22,26

2.45
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.398,12 1.400,24 22,26

2.48
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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               904,80 18,25

2.49
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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               905,67 18,25

2.50
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.  906,55 18,25

2.51
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               930,70 18,25

2.52
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               924,49 18,25

2.53
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              992,17 18,25

2.54
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              995,90 18,25

2.55
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.050,23 18,25

2.56
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.142,41 18,25

2.57
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.603,27 18,25

2.58
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 = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.613,29 18,25

2.59
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.623,31 18,25

2.60
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.633,32 18,25

2.63
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.103,07 20,17

2.64
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  1.106,33 20,17

2.65
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.109,59 20,17

2.66
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.122,71 20,17

2.67
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.153,71 20,17

2.68
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.195,52 20,17

2.69
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.277,41 20,17

2.70
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.488,80 20,17

2.71
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.649,11 20,17

2.72
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.809,41 20,17

2.73
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.819,42 20,17

2.74
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.829,44 20,17

2.77
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 = 63 mm.  3.270,10 34,28
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2.78
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.272,03 34,28

2.79
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.288,62 34,28

2.80
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.316,73 34,28

2.81
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.346,32 34,28

2.82
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.382,37 34,28

2.83
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.412,17 34,28

2.84
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.551,26 34,28

2.85
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.969,22 34,28

2.86
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.979,24 34,28

2.87
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.989,25 34,28

2.90
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.585,03 42,34

2.91
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.585,03 42,34

2.92
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.028,07 42,34

2.93
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.034,32 42,34

2.94
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.940,26 42,34

2.95
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.165,19 42,34

2.96
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.371,37 42,34

2.97
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.577,55 42,34

2.98
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.589,71 42,34

2.99
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.913,94 42,34

2.102
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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9.921,53 73,35

2.103
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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.926,89 73,35

2.104
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.933,13 73,35

2.105
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.389,96 73,35

2.106
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.727,35 73,35

2.107
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.858,55 73,35

2.108
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.989,76 73,35

2.109
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.964,43 73,35

2.110
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.476,10 73,35

2.113
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.013,47 100,40

2.114
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.019,71 100,40

2.115
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.715,89 100,40

2.116
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.715,89 100,40

2.117
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.715,89 100,40

2.118
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15.431,74 100,40

2.119
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15.431,74 100,40

2.120
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.691,97 100,40
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2.123
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.740,52 154,51

2.124
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.746,77 154,51

2.125
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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.746,77 154,51

2.126
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.860,68 154,51

2.127
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.860,68 154,51

2.128
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17.945,36 154,51

2.129
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.293,44 154,51

2.132
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17.970,75 154,51

2.133
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18.696,61 154,51

2.134
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18.810,52 154,51

2.135
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18.810,52 154,51

2.136
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22.895,20 154,51

2.137
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21.243,28 154,51

2.140
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.665,36 259,70

2.141
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.665,36 259,70

2.142
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24.758,20 259,70

2.143
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29.062,10 259,70

2.144
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26.254,40 259,70

2.147
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26.358,27 314,80

2.148
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27.250,81 314,80

2.149
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30.662,17 314,80

2.150
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27.148,85 314,80

2.153
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             31.142,54 404,97

2.154
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             32.979,43 404,97

2.155
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             32.979,43 404,97

2.158
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38.844,20 505,17

2.159
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38.844,20 505,17

 3. 

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

PVC, D = 110 mm) 549,69 549,69 99,24

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

PVC, D = 160 mm)  701,42 128,95

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

PVC, D = 200 mm)  739,85 135,99

3.4
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi 

PVC, D = 250 mm)  1.519,57 291,94

3.5
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi 

PVC, D = 300 mm)  1.519,57 291,94

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       101,99 104,12

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       111,62 113,75

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  128,06

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm.  Conductă de apă din oțel  160,25

4.5
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  163,29

4.6
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  224,24

4.7
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  221,46

4.8
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  248,82

4.9
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  316,43

4.10
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  463,45

4.11
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  478,04

4.12
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  760,07

4.13
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  1.260,14

4.14
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  2.268,64

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 = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              88,12 90,24

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 = 32 mm. 90,91 93,03

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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              93,77 95,89

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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              98,41 100,53

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 = 63 mm. 103,82 105,94

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              118,33 120,45

4.21
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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              129,50 131,62

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             142,63 144,75

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             214,40 216,53

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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             230,43 232,56

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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             261,15 263,27

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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             627,17 629,30

4.27
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             657,23 659,35

4.28
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             849,59 851,71

4.29
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.041,95 1.044,07

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 = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              89,45 91,58

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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              91,13 93,26

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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              92,52 94,64

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 = 63 mm. 103,12 105,25

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100,39 102,52

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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              110,23 112,35

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             122,10 124,22

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             159,65 161,78

4.40
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             267,75 269,87

4.41
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             259,74 261,87

4.42
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             671,51 673,64
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4.43
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             706,57 708,68

4.44
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             741,64 743,75

4.45
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             741,64 743,75

4.48
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 = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               93,90

4.49
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 = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               94,78

4.50
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.  95,66

4.51
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               119,81

4.52
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               113,60

4.53
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              181,27

4.54
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              180,76

4.55
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              230,84

4.56
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              323,02

4.57
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              783,88

4.58
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 = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              793,90

4.59
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              803,92

4.60
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              813,93

4.63
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               97,89

4.64
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  101,14

4.65
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               104,40

4.66
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               117,52

4.67
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              148,53

4.68
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              186,09

4.69
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              263,73

4.70
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              475,12

4.71
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              635,43

4.72
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              795,72

4.73
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              805,74

4.74
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              815,75

4.77
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 = 63 mm.  105,28

4.78
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               107,20

4.79
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               123,79

4.80
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              151,90

4.81
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              177,25

4.82
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              209,05

4.83
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              238,85

4.84
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              377,94

4.85
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              795,90
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4.86
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              805,92

4.87
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              815,93

4.90
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.830,77

4.91
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.830,77

4.92
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.273,81

4.93
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.275,80

4.94
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.177,50

4.95
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.402,42

4.96
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.608,60

4.97
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.814,79

4.98
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.826,95

4.99
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.151,17

4.102
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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.898,60

4.103
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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.903,96

4.104
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.905,95

4.105
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.358,53

4.106
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.695,92

4.107
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.827,13

4.108
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.958,33

4.109
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.933,01

4.110
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.444,67

4.113
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.914,79

4.114
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.916,78

4.115
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.608,71

4.116
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.608,71

4.117
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.608,71

4.118
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.324,56

4.119
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.324,56

4.120
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.584,79

4.123
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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.900,54

4.124
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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.902,53

4.125
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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.902,53

4.126
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 = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.016,45

4.127
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.016,45

4.128
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 = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8.101,13

4.129
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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.449,20

4.132
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.185,26
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4.133
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.911,12

4.134
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.025,03

4.135
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.025,03

4.136
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8.109,71

4.137
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.457,79

4.140
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.043,82

4.141
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.043,82

4.142
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.136,67

4.143
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.440,56

4.144
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.632,87

4.147
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.153,81

4.148
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6.046,34

4.149
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.457,70

4.150
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.944,38

4.153
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8.161,38

4.154
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.998,27

4.155
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9.998,27

4.158
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7.278,81

4.159
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7.278,81

5.

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

racordurilor de canalizare. 43,36 43,36

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. 67,22 67,22

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.  69,32

6.3

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

țevi D = 110-200 mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  78,35

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.  91,03

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. 77,65 77,65

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. 43,12 43,12

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.  44,46

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.  47,77

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.

64,67 64,67

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

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

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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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. 29,97 29,97

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.  32,12

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.  37,84

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.  44,72

11.

11.1
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care anterior au fost 

deconectate la solicitarea consumatorului. 26,57 26,57

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15 mm.  26,45 20,70

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 20 mm.  27,12 21,37

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 25 mm.  28,76 23,01

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 32 mm.  29,24 23,49

12.5
Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 40 mm.

 29,91 24,15

12.6 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 50 mm.  30,15 24,39

12.7 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 65 mm.  39,77 34,01

12.8 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 80 mm.  39,77 34,01

12.9 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 100 mm.  55,47 49,71

12.10
Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 150 mm.

 55,47 49,71

12.11 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 200 mm.  55,47 49,71

13.

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15 mm 30,67 30,67 22,07

13.2
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 20 mm

 31,63 23,03

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 25 mm  33,83 25,22

13.4
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 32 mm

 34,31 25,71

13.5 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 40 mm  34,55 25,95

13.6
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 50 mm

 34,79 26,19

13.7 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 65 mm  39,10 30,50

13.8 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 80 mm  39,10 30,50

13.9 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 100 mm  48,66 40,05

13.10 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 150 mm  48,66 40,05

13.11 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 200 mm  48,66 40,05

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.

97,03  88,43

15.

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

din vina consumatorului, D = 15 mm. 127,08  118,48

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,  D=15 mm. 311,90  306,15

17.

17.1
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 15 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator. 13,54 13,54 7,79

17.2
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 20 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  13,54 7,79

17.3
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 25 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  13,54 7,79

17.4
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 32 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  13,54 7,79

17.5
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 40 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  13,54 7,79

17.6
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 50 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  13,54 7,79

17.7
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 65 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  15,17 9,42

17.8
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 80 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  15,17 9,42

17.9
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 100 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  17,57 11,82

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

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

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

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
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17.10
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 150 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  17,57 11,82

17.11
Tariful pentru sigilarea contorului  D = 200 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.  17,57 11,82

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. 5,66 5,66 0,65

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

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


