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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
471,94 474,09 14,70

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
493,99 496,14 16,41

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.
970,60 21,01

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.622,58 37,04

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63mm.  Conductă de apă din oțel.
5.803,85 55,07

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel.
6.799,84 76,11

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel.
9.991,63 104,16

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel.
12.415,34 157,26

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel.
18.416,14 262,46

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160mm.  Conductă de apă din oțel.
23.614,07 317,56

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel.
33.045,32 507,92

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel.
59.327,64 758,39

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel.
76.493,34 1.129,08

2.14

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

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

fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

498,15 500,29 14,70

2.15

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

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

fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

473,53 475,67 14,70

2.16

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

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

fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

475,45 477,59 14,70

2.17

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

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

fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

476,90 479,04 14,70

2.18

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

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

fontă D = 63 mm.

487,82 489,95 14,70

2.19

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

492,63 494,76 14,70

2.20

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

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

fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

498,89 501,02 14,70

2.21

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

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

fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

520,00 522,13 14,70

2.22

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

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

fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

629,54 631,67 14,70

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE                            

nr.  din        2021

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Apă Canal Leova”

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard       

(fără TVA)

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m 

țeavă/ 1 foi /1 

contor  (fără 

TVA) 

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



2.23

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

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

fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

667,04 669,19 14,70

2.24

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

684,17 686,30 14,70

2.25

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

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

fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.063,79 1.065,93 14,70

2.26

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

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

fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.448,51 1.450,65 14,70

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.478,63 1.480,77 14,70

2.28

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

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

fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

523,61 525,75 16,41

2.29

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

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

fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

501,97 504,11 16,41

2.30

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

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

fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

500,44 502,56 16,41

2.31

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

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

fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

502,36 504,49 16,41

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 = 63 mm.

514,24 516,38 16,41

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

516,64 518,78 16,41

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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

525,78 527,92 16,41

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

543,06 545,18 16,41

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

657,40 659,53 16,41

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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

686,50 688,62 16,41

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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

693,27 695,40 16,41

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 = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

888,24 890,36 16,41

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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.478,24 1.480,37 16,41

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.515,31 1.517,44 16,41

2.42

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

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

fontă D = 63 mm.

 1.014,02 21,01

2.43

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.014,02 21,01

2.44

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

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

fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.024,03 21,01

2.45

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1.050,12 21,01

2.46

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1.211,19 21,01



2.47

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2.666,44 37,04

2.48

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

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

fontă D = 90 mm.

 2.674,47 37,04

2.49

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

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

fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.693,54 37,04

2.50

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.850,60 37,04

2.51

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3.771,33 37,04

2.52

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

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

fontă D = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.391,75 37,04

2.53

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8.948,46 76,11

2.54

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 9.020,59 76,11

2.55

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

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

polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 15.429,17 157,26

2.56

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

16.960,29 157,26

 3. 

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

canalizare. (Țevi PVC, D = 110mm).
629,73 629,73 107,66

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

canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm).
778,26 778,26 137,37

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

canalizare. (Țevi PVC, D = 200mm).
1.035,54 188,82

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
84,42 86,56

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
85,02 87,16

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.
110,29

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
135,12

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 63 mm.  Conductă de apă din oțel.
188,19

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel.
182,30

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel.
197,43

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel.
234,14

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel.
347,88

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 160 mm.  Conductă de apă din oțel.
359,10

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel.
542,04

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel.
970,98

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

alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel.
1.943,27

4.14

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

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

fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

130,76 132,89

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



4.15

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

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

fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

116,15 118,28

4.16

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

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

fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

118,07 120,20

4.17

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

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

fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

119,51 121,64

4.18

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

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

fontă D = 63 mm.

130,43 132,57

4.19

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

135,24 137,38

4.20

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

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

fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

141,50 143,63

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

162,61 164,75

4.22

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

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

fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

262,08 264,22

4.23

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

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

fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

299,59 301,73

4.24

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

316,71 318,85

4.25

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

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

fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

700,61 702,74

4.26

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

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

fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.085,33 1.087,46

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.122,40 1.124,53

4.28

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

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

fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

140,77 142,91

4.29

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

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

fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

119,13 121,26

4.30

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

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

fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

117,59 119,72

4.31

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

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

fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

119,51 121,64

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 = 63 mm.

131,40 133,53

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 = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

133,80 135,93

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 = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

142,94 145,08

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 = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

160,21 162,34

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 = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

264,48 266,63

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 = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

293,58 295,72

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 = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

300,36 302,49



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 = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

495,32 497,46

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 = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.085,33 1.087,46

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.122,40 1.124,54

4.42

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

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

fontă D = 63 mm.

 185,83

4.43

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 165,81

4.44

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

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

fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 175,81

4.45

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 201,90

4.46

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 352,91

4.47

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

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

fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 179,49

4.48

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

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

fontă D = 90 mm.

 187,49

4.49

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

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

fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 206,57

4.50

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 353,57

4.51

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

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

fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1.274,29

4.52

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

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

fontă D = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.894,72

4.53

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

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

fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.519,99

4.54

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

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

fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.592,12

4.55

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 4.606,94

4.56

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 = 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.138,06

5.

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

executarea  racordurilor de canalizare. 
62,98 62,98

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.
81,32 81,32

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.
 85,25

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



6.3

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

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

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.
 92,13

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.
 92,85

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.

109,01 109,01

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.
37,38 37,38

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.
 38,78

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.
 41,12

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.

72,04 72,04

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.
35,08 35,08

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.
 38,05

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.
 43,01

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.
 46,28

11.

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

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.
53,81 53,81

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm.  54,09 21,31

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

 67,84 34,32

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

 85,10 50,39

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm.  88,39 53,66

13.

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

D = 15-50 mm.
64,48 64,48 14,40

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

D = 63-90 mm.
 71,96 22,00

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

D = 110-200 mm.
 77,95 28,00

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

D = 250-300 mm.
 84,22 34,26

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.

143,30  92,97

15.

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

fost deteriorat din vina consumatorului D= 15 mm - 25 mm.
188,20  137,74

16.

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

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

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

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

consumatorului.

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

consumatorului

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

Demontarea, 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



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

în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat.
318,50  287,00

17.

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

consumator a sigiliului aplicat de operator.
40,55 40,55 8,63

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. 7,00 7,00 0,72

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

Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator

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

operatorului


