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2.1
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              244,66 23,55 78,76 80,93 50,31 50,63 19,86 19,99 417,15 419,76 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.2
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              232,51 23,55 78,76 80,93 48,55 48,86 19,17 19,29 402,54 405,16 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.3
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              234,11 23,55 78,76 80,93 48,78 49,10 19,26 19,38 404,47 407,08 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.4
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              235,31 23,55 78,76 80,93 48,96 49,27 19,33 19,45 405,91 408,52 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.5
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. 242,51 23,55 78,76 80,93 50,00 50,31 19,74 19,87 414,56 417,18 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.6
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              246,51 23,55 78,76 80,93 50,58 50,89 19,97 20,09 419,37 421,99 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.7
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              251,71 23,55 78,76 80,93 51,33 51,65 20,27 20,39 425,62 428,24 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.8
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             260,91 23,55 78,76 80,93 52,67 52,98 20,79 20,92 436,69 439,30 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.9
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             339,71 23,55 78,76 80,93 64,09 64,41 25,31 25,43 531,42 534,04 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.10
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             370,91 23,55 78,76 80,93 68,62 68,93 27,09 27,22 568,93 571,55 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.11
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             385,15 23,55 78,76 80,93 70,68 71,00 27,91 28,03 586,05 588,67 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.12
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             675,91 23,55 78,76 80,93 112,84 113,16 44,55 44,68 935,62 938,23 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.13
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             700,91 23,55 78,76 80,93 116,47 116,78 45,98 46,11 965,68 968,29 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.14
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              289,17 23,55 78,76 80,93 56,76 57,08 22,41 22,54 470,65 473,27 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.15
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              271,17 23,55 78,76 80,93 54,15 54,47 21,38 21,51 449,01 451,63 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.16
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              269,89 23,55 78,76 80,93 53,97 54,28 21,31 21,43 447,47 450,09 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.17
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              271,49 23,55 78,76 80,93 54,20 54,52 21,40 21,52 449,40 452,01 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.18
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. 279,49 23,55 81,06 83,24 55,69 56,01 21,99 22,11 461,79 464,40 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.19
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              281,49 23,55 81,06 83,24 55,98 56,30 22,10 22,23 464,19 466,81 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.20
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              289,09 23,55 81,06 83,24 57,09 57,40 22,54 22,66 473,33 475,94 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.21
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             295,09 23,55 90,33 92,50 59,30 59,62 23,41 23,54 491,68 494,30 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.22
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             377,89 23,55 96,72 98,90 72,23 72,55 28,52 28,64 598,92 601,53 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.23
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             402,09 23,55 103,12 105,29 76,67 76,99 30,27 30,40 635,70 638,31 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.24
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             407,73 23,55 103,12 105,29 77,49 77,80 30,59 30,72 642,48 645,09 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.25
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             712,09 23,55 103,12 105,29 121,62 121,94 48,02 48,14 1.008,39 1.011,01 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.26
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             569,89 23,55 103,12 105,29 101,00 101,32 39,88 40,00 837,43 840,05 9,84 2,95 2,49 2,22 0,88 18,38

2.27
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. 700,07 23,55 83,24  116,99  46,19  970,05 11,67 2,95 2,49 2,48 0,98 20,57

2.28
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              683,40 23,55 83,24  114,58  45,24  950,01 11,67 2,95 2,49 2,48 0,98 20,57

2.29
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              691,74 23,55 83,24  115,79  45,72  960,03 11,67 2,95 2,49 2,48 0,98 20,57

2.30
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             705,07 23,55 92,50  119,06  47,01  987,20 11,67 2,95 2,49 2,48 0,98 20,57

SERVICII AUXILIARE

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

Tarife la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către  Î.M.  DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă

Tarif standard Tarif suplimentar (1m/1 foi)

CMSA CTSA
CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF

 (fără TVA)
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SERVICII AUXILIARE
Tarif standard Tarif suplimentar (1m/1 foi)

CMSA CTSA
CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF

 (fără TVA)

2.31
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             826,74 23,55 105,29  138,56  54,71  1.148,85 11,67 2,95 2,49 2,48 0,98 20,57

2.32
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.057,15 23,55 84,11  313,90  123,94  2.602,64 25,00 2,95 2,49 4,41 1,74 36,60

2.33
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. 2.063,82 23,55 84,11  314,86  124,32  2.610,66 25,00 2,95 2,49 4,41 1,74 36,60

2.34
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.071,32 23,55 93,37  317,30  125,28  2.630,82 25,00 2,95 2,49 4,41 1,74 36,60

2.35
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.189,65 23,55 106,16  336,31  132,78  2.788,46 25,00 2,95 2,49 4,41 1,74 36,60

2.36
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.955,48 23,55 106,16  447,35  176,63  3.709,18 25,00 2,95 2,49 4,41 1,74 36,60

2.37
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7.252,00 23,55 117,19  1.071,95  423,23  8.887,93 57,50 2,95 2,49 9,13 3,60 75,67

2.38
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7.312,00 23,55 117,19  1.080,65  426,67  8.960,06 57,50 2,95 2,49 9,13 3,60 75,67

2.39
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10.966,12 23,55 132,94  1.612,78  636,77  13.372,16 125,00 2,95 2,49 18,91 7,47 156,83

 3. 

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

PVC, D = 160mm) 481,54 38,32 96,60 96,60 89,39 89,39 35,29 35,29 741,13 741,13 93,60 5,91 3,50 14,94 5,90 123,84

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

PVC, D = 200mm) 695,54 38,32 96,60 96,60 120,42 120,42 47,54 47,54 998,41 998,41 136,40 5,91 3,50 21,14 8,35 175,30

4

4.1
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
27,30

3,29 46,51 48,68 11,18 11,50 4,41 4,54 92,70 95,31

4.2
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15,15

3,29 46,51 48,68 9,42 9,73 3,72 3,84 78,09 80,71

4.3
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
16,75

3,29 46,51 48,68 9,65 9,97 3,81 3,93 80,02 82,63

4.4
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17,95

3,29 46,51 48,68 9,82 10,14 3,88 4,00 81,46 84,07

4.5
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.
25,15

3,29 46,51 48,68 10,87 11,18 4,29 4,42 90,12 92,73

4.6
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
29,15

3,29 46,51 48,68 11,45 11,76 4,52 4,64 94,92 97,54

4.7
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
34,35

3,29 46,51 48,68 12,20 12,52 4,82 4,94 101,18 103,79

4.8
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
43,55

3,29 46,51 48,68 13,54 13,85 5,34 5,47 112,24 114,85

4.9
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
122,35

3,29 46,51 48,68 24,96 25,28 9,86 9,98 206,97 209,59

4.10
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
153,55

3,29 46,51 48,68 29,49 29,80 11,64 11,77 244,48 247,10

4.11
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
167,79

3,29 46,51 48,68 31,55 31,87 12,46 12,58 261,60 264,22

4.12
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
458,55

3,29 46,51 48,68 73,71 74,03 29,10 29,23 611,17 613,79

4.13
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
483,55

3,29 46,51 48,68 77,34 77,65 30,53 30,66 641,23 643,84

4.14
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              35,63 3,29 46,51 48,68 12,39 12,70 4,89 5,02 102,71 105,33

4.15
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17,63 3,29 46,51 48,68 9,78 10,09 3,86 3,99 81,07 83,69

4.16
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16,35 3,29 46,51 48,68 9,59 9,91 3,79 3,91 79,54 82,15

4.17
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17,95 3,29 46,51 48,68 9,82 10,14 3,88 4,00 81,46 84,07

4.18
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. 25,95 3,29 48,81 50,99 11,32 11,63 4,47 4,59 93,85 96,46

4.19
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27,95 3,29 48,81 50,99 11,61 11,92 4,58 4,71 96,25 98,87

4.20
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              35,55 3,29 48,81 50,99 12,71 13,03 5,02 5,14 105,39 108,01

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



P R O I E C T

casnic noncasnic casnic noncasnic casnic noncasnic casnic noncasnic*
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4.21
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             41,55 3,29 58,08 60,25 14,92 15,24 5,89 6,02 123,74 126,36

4.22
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             124,35 3,29 60,12 62,30 27,23 27,54 10,75 10,87 225,75 228,36

4.23
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             148,55 3,29 62,17 64,34 31,03 31,35 12,25 12,38 257,30 259,91

4.24
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             154,19 3,29 62,17 64,34 31,85 32,17 12,58 12,70 264,08 266,70

4.25
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             458,55 3,29 62,17 64,34 75,98 76,30 30,00 30,12 630,00 632,61

4.26
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             316,35 3,29 62,17 64,34 55,36 55,68 21,86 21,98 459,04 461,65

4.27
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. 69,46 3,29 50,99  17,94  7,08  148,77

4.28
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              52,79 3,29 50,99  15,53  6,13  128,73

4.29
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              61,13 3,29 50,99  16,73  6,61  138,75

4.30
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             74,46 3,29 60,25  20,01  7,90  165,92

4.31
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             196,13 3,29 64,34  38,25  15,10  317,11

4.32
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              63,82 3,29 51,42  17,19  6,79  142,51

4.33
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. 70,48 3,29 51,42  18,15  7,17  150,52

4.34
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             77,98 3,29 60,69  20,59  8,13  170,68

4.35
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             196,32 3,29 64,78  38,34  15,14  317,86

4.36
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             962,15 3,29 64,78  149,38  58,98  1.238,58

4.37
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.994,08 3,29 69,77  299,74  118,34  2.485,22

4.38
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.054,08 3,29 69,77  308,44  121,78  2.557,36

4.39
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.724,45 3,29 76,25  551,58  217,78  4.573,35

5.

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

racordurilor de canalizare. (Țevi PVC, D = 160,200mm) 6,91 3,29 31,23 31,23 6,01 6,01 2,37 2,37 49,81 49,81

6.

6.1

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

țevi D = 20-50mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 5,87 3,29 26,51 26,51 5,17 5,17 2,04 2,04 42,88 42,88

6.2

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

țevi D = 63-90mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 6,20 3,29 29,19  5,61  2,21  46,51

6.3

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

țevi D = 110-225mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 6,70 3,29 33,19  6,26  2,47  51,92

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. 0,24 3,29 26,71 26,71 4,39 4,39 1,73 1,73 36,36 36,36

8.

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

consumatorului, D = 20-50mm 4,62 3,29 18,45 18,45 3,82 3,82 1,51 1,51 31,69 31,69

8.2
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea 

consumatorului, D = 63-90mm 4,95 3,29 19,07  3,96  1,56  32,84

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

consumatorului, D = 110-225mm 5,45 3,29 20,57  4,25  1,68  35,25

9.

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

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
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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.
29,45 3,29 18,84 18,84 7,48 7,48 2,95 2,95 62,02 62,02

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 = 20-50mm. 3,62 3,29 19,09 19,09 3,77 3,77 1,49 1,49 31,26 31,26

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 = 63-90mm. 3,95 3,29 22,21  4,27  1,69  35,41

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 = 110-225mm. 4,45 3,29 26,21  4,92  1,94  40,82

11.

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

deconectate la solicitarea consumatorului. 0,24 3,29 18,18 18,18 3,15 3,15 1,24 1,24 26,10 26,10

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm 3,62 3,29 23,33  4,39  1,73  36,36

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm 3,95 3,29 36,16  6,29  2,49  52,19

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-225 mm 4,45 3,29 51,91  8,65  3,42  71,72

13.

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15-50 mm 3,62 3,29 22,43 22,43 4,25 4,25 1,68 1,68 35,28 35,28

13.2 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 63-90 mm 3,95 3,29 30,09  5,41  2,14  44,88

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 110-225 mm 4,45 3,29 35,18  6,22  2,46  51,60

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 = 

15mm 66,07 3,29 25,91 13,81  5,45  114,54  

15.

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

din vina consumatorului D=15mm-25mm 103,30 3,29 25,91 19,21  7,59  159,31  

16.

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

contorul deteriorat nu poate fi reparat 230,30 3,29 16,37 36,24  14,31  300,52  

17.

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

aplicat de operator 3,02 3,29 11,15 11,15 2,53 2,53 1,00 1,00 20,99 20,99

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. 0,27 4,63 4,63 0,71 0,71 0,28 0,28 5,89 5,89 0,27 0,27 0,08 0,03 0,65

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

15.382,99 78.523,51 781,52 1.132,75

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

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

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

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor

Demontarea, reaparația, 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


