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2.
Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică 

de alimentare cu apă

2.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 25mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

241,33 81,20 71,23 73,03 57,10 57,36 22,54 22,65 473,40 475,57 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.2

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 32mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

472,70 81,20 73,03 90,90 35,89 753,72 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.3

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 50mm. Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2037,05 81,20 76,07 318,18 125,63 2638,13 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.4

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 63mm. Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4708,16 96,52 88,58 709,52 280,14 5882,91 40 1,38 1,93 6,28 2,48 52,07

2.5

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 75mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3605,73 102,64 89,36 550,67 217,42 4565,83 57,5 1,38 1,93 8,82 3,48 73,11

2.6

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 90mm .  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4661,94 127,15 95,45 708,26 279,64 5872,44 80,83 1,38 1,93 12,2 4,82 101,16

2.7

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 110mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6335,15 157,78 112,47 957,78 378,16 7941,34 125 1,38 1,93 18,61 7,35 154,27

2.8

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 140mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8767,90 194,53 127,79 1318,08 520,42 10928,72 212,5 1,38 1,93 31,29 12,36 259,46

2.9

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 160mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11901,37 200,66 128,56 1773,43 700,20 14704,22 258,33 1,38 1,93 37,94 14,98 314,56

2.10

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 180mm. Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14200,75 264,98 140,17 2117,85 836,19 17559,94 333,33 1,38 1,93 48,81 19,27 404,72

2.11

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

14809,72 295,61 154,88 2212,73 873,65 18346,59 416,67 1,38 1,93 60,9 24,04 504,92

2.12

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 250mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28236,75 364,52 179,09 4173,15 1647,68 34601,20 625 1,38 1,93 91,11 35,97 755,39

2.13

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă  ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE

 D = 300mm.  Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

36170,13 433,44 188,77 5334,89 2106,36 44233,59 933,33 1,38 1,93 135,81 53,62 1126,07

2.14

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 25mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

228,22 19,94 76,92 78,71 47,14 47,40 18,61 18,71 390,83 392,98 1,38 1,93 0,48 0,19 3,98

2.15

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=32mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
246,38 19,94 76,92 78,71 49,77 50,03 19,65 19,75 412,67 414,82 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.16

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=50mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.

248,05 19,94 76,92 78,71 50,01 50,27 19,75 19,85 414,67 416,82 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.17

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=63mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
243,00 19,94 78,82 80,62 49,56 49,82 19,57 19,67 410,89 413,05 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.18

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=75mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
270,55 19,94 78,82 80,62 53,55 53,81 21,14 21,25 444,00 446,17 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.19

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=90mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.

277,22 19,94 78,82 80,62 54,52 54,78 21,52 21,63 452,02 454,19 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.20

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=110mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
285,55 19,94 86,48 88,28 56,84 57,10 22,44 22,54 471,25 473,41 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.21

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=140mm x 25mm.Conducta de apă din polietilenă, fontă.
369,72 19,94 97,05 98,84 70,57 70,83 27,86 27,97 585,14 587,30 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.22

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=160mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
408,05 19,94 98,84 76,39 30,16 633,38 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.23

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=200mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
1141,38 19,94 98,84 182,72 72,14 1515,03 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.24

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=300mm x 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
1055,55 19,94 102,44 170,80 67,44 1416,17 8,33 1,38 1,93 1,69 0,67 14,00

2.25

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=63mm x 32mm.Conducta de apă din polietilenă, fontă.
508,58 19,94 80,62 88,33 34,87 732,35 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.26

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=75mm x 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
491,92 19,94 80,62 85,91 33,92 712,31 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.27

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=90mm x 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
500,25 19,94 80,62 87,12 34,40 722,33 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.28

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=110mm x 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.

513,58 19,94 88,28 90,16 35,60 747,57 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.29

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=160mm x 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
635,25 19,94 98,84 109,33 43,17 906,53 11,67 1,38 1,93 2,17 0,86 18,01

2.30

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=75mm x 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.

2056,65 19,94 81,34 312,90 123,54 2594,37 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.31

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=90mm x 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
2063,32 19,94 81,34 313,87 123,92 2602,39 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.32

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=110mm x 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
2070,82 19,94 89,00 316,07 124,79 2620,62 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.33

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=160mm x 50mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D=50mm
2189,15 19,94 99,56 334,75 132,17 2775,57 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.34

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=200mm x 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
2954,98 19,94 99,56 445,80 176,01 3696,30 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04

2.35

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=300mm x 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
3467,48 19,94 103,16 520,64 205,56 4316,79 25 1,38 1,93 4,11 1,62 34,04
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2.36

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=160mm x 75mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
5143,17 19,94 108,62 764,40 301,81 6337,94 57,5 1,38 1,93 8,82 3,48 73,11

2.37

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=200mm x 75mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
5711,50 19,94 108,62 846,81 334,34 7021,21 57,5 1,38 1,93 8,82 3,48 73,11

2.38

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=200mm x 110mm.Conducta de apă din polietilenă, fontă.
6037,28 19,94 121,64 895,94 353,74 7428,55 125 1,38 1,93 18,61 7,35 154,27

2.39

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă 

D=300mm x 110mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.
6199,78 19,94 125,23 920,02 363,25 7628,23 125 1,38 1,93 18,61 7,35 154,27

4.
Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  

consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă

4.1

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 25mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

19,67 54,94 42,01 43,81 16,91 17,17 6,68 6,78 140,20 142,36 - - - - - -

4.2

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 32mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

34,74 54,94 43,81 19,36 7,64 160,49 - - - - - -

4.3

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 50mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

55,39 54,94 46,13 22,69 8,96 188,10 - - - - - -

4.4

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 63mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

95,24 66,97 51,74 31,02 12,25 257,22 - - - - - -

4.5

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 75mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

322,82 71,79 52,52 64,83 25,60 537,55 - - - - - -

4.6

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 90mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

339,44 91,04 55,23 70,43 27,81 583,96 - - - - - -

4.7

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 110mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

450,15 115,12 64,84 91,37 36,07 757,55 - - - - - -

4.8

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 140mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

644,57 144,00 72,97 124,92 49,32 1035,78 - - - - - -

4.9

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 160mm. Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

683,04 148,82 73,75 131,31 51,85 1088,76 - - - - - -

4.10

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 180mm .Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

857,41 199,37 85,36 165,61 65,39 1373,14 - - - - - -

4.11

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1049,72 223,44 100,07 199,12 78,62 1650,97 - - - - - -

4.12

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 250mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2159,67 277,60 124,28 371,43 146,65 3079,64 - - - - - -

4.13

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 300mm.Conducta de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3743,05 331,77 133,96 610,27 240,95 5059,99 - - - - - -

4.14

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 25mm x 25mm, țevi PE D = 25mm.Conducta de apă din polietilenă, fontă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6,55 6,79 47,70 49,49 8,85 9,11 3,49 3,60 73,39 75,55

4.15

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

24,72 6,79 47,70 49,49 11,49 11,75 4,54 4,64 95,24 97,39 - - - - - -

4.16

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm.Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

39,59 6,79 47,70 49,49 13,64 13,90 5,39 5,49 113,11 115,26 - - - - - -

4.17

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21,33 6,79 49,60 51,40 11,27 11,53 4,45 4,55 93,45 95,61 - - - - - -

4.18

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

48,89 6,79 49,60 51,40 15,27 15,53 6,03 6,13 126,58 128,74 - - - - - -

4.19

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

55,55 6,79 49,60 51,40 16,23 16,49 6,41 6,51 134,59 136,75 - - - - - -

4.20

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

63,89 6,79 57,26 59,06 18,55 18,81 7,32 7,43 153,81 155,98 - - - - - -

4.21

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

148,05 6,79 60,64 62,44 31,25 31,51 12,34 12,44 259,08 261,24 - - - - - -

4.22

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 160mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

186,39 6,79 62,44 37,06 14,63 307,31 - - - - - -

4.23

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

919,72 6,79 62,44 143,40 56,62 1188,97 - - - - - -

4.24

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 300mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

833,89 6,79 66,03 131,47 51,91 1090,09 - - - - - -

4.25

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 63mm x32mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

68,96 6,79 51,40 18,44 7,28 152,87 - - - - - -

4.26

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 75mm x32mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

52,29 6,79 51,40 16,02 6,33 132,84 - - - - - -

4.27

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 90mm x32mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60,63 6,79 51,40 17,23 6,80 142,85 - - - - - -

4.28

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 110mm x32mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

73,96 6,79 59,06 20,27 8,00 168,08 - - - - - -

4.29

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 160mm x32mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

195,63 6,79 62,44 38,40 15,16 318,42 - - - - - -

4.30

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 75mm x50mm, țevi PE D = 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

63,32 6,79 51,76 17,67 6,98 146,52 - - - - - -

4.31

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 90mm x50mm, țevi PE D = 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

69,98 6,79 51,76 18,64 7,36 154,54 - - - - - -

4.32

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 110mm x50mm, țevi PE D = 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

77,48 6,79 59,42 20,84 8,23 172,77 - - - - - -



4.33

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 160mm x50mm, țevi PE D = 50mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

195,82 6,79 62,79 38,48 15,19 319,07 - - - - - -

4.34

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm x50mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

961,65 6,79 62,79 149,53 59,04 1239,80 - - - - - -

4.35

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 300mm x50mm, țevi PE D = 32mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1474,15 6,79 66,39 224,36 88,58 1860,27 - - - - - -

4.36

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 160mm x75mm, țevi PE D = 75mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

256,08 6,79 66,86 47,81 18,88 396,42 - - - - - -

4.37

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm x75mm, țevi PE D = 75mm. Conducta de apă din polietilenă, fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

824,42 6,79 66,86 130,22 51,41 1079,70 - - - - - -

4.38

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 200mm x110mm, țevi PE D = 110mm. Conducta de apă din polietilenă, 

fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

628,95 6,79 72,21 102,65 40,53 851,13 - - - - - -

4.39

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua 

publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă PE 

D = 300mm x110mm, țevi PE D = 110mm. Conducta de apă din polietilenă, 

fontă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

791,45 6,79 75,81 126,74 50,04 1050,83 - - - - - -

6.

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 

6.1

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 

4,80 6,79 40,18 40,18 7,51 7,51 2,96 2,96 62,25 62,25 - - - - - -

6.2

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. D63mm-90mm

5,20 6,79 42,34 7,88 3,11 65,33 - - - - - -

6.3

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. D110mm-200mm

5,70 6,79 45,65 8,43 3,33 69,90 - - - - - -

6.4

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. D250mm-300mm

7,18 6,79 46,91 8,83 3,49 73,20 - - - - - -

8.

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.

8.1

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. D25mm-50mm.

3,05 6,79 22,52 22,16 4,69 4,64 1,85 1,83 38,91 38,48 - - - - - -

8.2

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. D63mm-90mm.

4,45 6,79 22,26 4,86 1,92 40,29 - - - - - -

8.3

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. D110mm-300mm.

4,95 6,79 23,51 5,11 2,02 42,38 - - - - - -

10.
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne 

de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.

10.1
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D25mm-50mm.
3,05 6,79 23,40 23,40 4,82 4,82 1,90 1,90 39,97 39,97 - - - - - -

10.2
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.  D63mm-90mm.
3,45 6,79 25,55 5,19 2,05 43,04 - - - - - -

10.3
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.  D110mm-200mm.
3,95 6,79 29,22 5,79 2,29 48,04 - - - - - -

10.4
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D250mm-300mm.
5,43 6,79 30,48 6,19 2,44 51,33 - - - - - -

12. Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

Acest 

serviciu 

se 

12.1 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D25mm-50mm). 3,12 6,79 23,71 4,88 1,93 40,43 - - - - - -

12.2 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D63mm-90mm). 3,45 6,79 32,77 6,24 2,46 51,72 - - - - - -

12.3
Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D110mm-

200mm).
3,95 6,79 48,30 8,56 3,38 70,98 - - - - - -

12.4
Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D250mm-

300mm).
5,43 6,79 48,30 8,78 3,47 72,77 - - - - - -

13. Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

13.1
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

25mm.
3,05 6,79 30,03 30,03 5,78 5,78 2,28 2,28 47,94 47,94 - - - - - -

13.2
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,   D = 

63mm-90mm.
3,45 6,79 36,25 6,74 2,66 55,90 - - - - - -

13.3
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

110mm-200mm.
3,95 6,79 40,45 7,42 2,93 61,54 - - - - - -

13.4
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 

250mm-300mm.
5,43 6,79 44,23 8,19 3,23 67,87 - - - - - -

14.

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de 

expertiză, iar în rezultatul verificării se constată că contorul corespunde 

normelor

14.1

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul 

cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în 

rezultatul verificării se constată că contorul corespunde normelor

65,07 6,79 32,91 15,19 6,00 125,96 - - - - - -

15.
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea 

contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D15mm-25mm
102,30 6,79 32,91 32,91 20,59 20,59 8,13 8,13 170,73 170,73 - - - - - -

16.
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui 

alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat

16.1
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt 

contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat.
228,32 6,79 19,04 36,85 14,55 305,55 - - - - - -

17.
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de 

către consumator a sigiliului aplicat de operator.

17.1
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către 

consumator a sigiliului aplicat de operator.
2,52 6,79 18,32 18,32 4,01 4,01 1,58 1,58 33,22 33,22 - - - - - -

18.
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor 

de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.

18.1
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe 

acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.
0,27 0,00 5,40 5,40 0,82 0,82 0,32 0,32 6,81 6,81 0,14 0,00 2,7 0,41 0,16 3,41

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


