
Proiect 

 

 

  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr. _____ 

din __ noiembrie 2021 

mun. Chișinău 

 

 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile  

auxiliare prestate consumatorilor de către  Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 

În temeiul art. 35 alin. (15) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 

și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014) și în baza punctului 26 subpunctul 

1) din Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

nr. 270/2015 din 16.12.2015 (Monitorul Oficial nr. 55-58/385 din 11.03.2016), în rezultatul 

examinării solicitării Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” nr. 207 din 30 iulie 2021 și a 

Notei de argumentare elaborată de Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul 

ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se emite Avizul privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 

de către  Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” necesare de a fi aprobate de Consiliul 

orășenesc Călărași, conform anexei. 
 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile.  

 

3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului orășenesc Călărași și titularului de licență. 
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2.

2.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       524,32 526,20 13,17

2.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       533,85 556,23 14,38

2.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm.  Conductă de apă din oțel  932,59 18,99

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm.  Conductă de apă din oțel  1.385,17 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.321,42 35,01

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm.  Conductă de apă din oțel  5.935,14 43,07

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

Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel  7.160,37 74,09

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel  10.650,47 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel  11.370,66 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel  16.590,87 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm.  Conductă de apă din oțel  22.807,95 315,54

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel  31.769,65 505,90

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

Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel  59.523,11 756,36

2.14
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel  76.724,02 1.127,06

2.15
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              716,92 718,80 13,17

2.16
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm. 724,44 726,32 13,17

2.17
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              725,07 726,95 13,17

2.18
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              761,14 763,02 13,17

2.19
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 891,61 893,48 13,17

2.20
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.302,63 1.304,51 13,17

2.21
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.294,12 1.296,00 13,17

2.22
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.362,72 1.364,60 13,17

2.23
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.363,23 1.365,11 13,17

2.24
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.719,42 1.721,30 13,17

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

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.868,95 1.870,83 13,17

2.26
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.584,42 1.586,30 13,17

2.27
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.584,42 1.586,30 13,17

2.28
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.117,42 2.119,30 13,17

2.29
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.118,18 2.120,06 13,17

2.30
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.325,48 3.327,36 13,17

2.31
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.325,48 3.327,36 13,17

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE                            

nr. __ din __ noiembrie 2021

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 

1 contor/ 1 foi   

(fără TVA) 

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

Avizul privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către                                                                                                                                                                      

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”

TARIF standard       

(fără TVA)
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Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 

1 contor/ 1 foi   

(fără TVA) 

TARIF standard       

(fără TVA)

2.32
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              845,66 847,54 14,38

2.33
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              853,81 855,69 14,38

2.34
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              889,87 891,75 14,38

2.35
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 1.014,11 1.015,99 14,38

2.36
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.425,14 1.427,02 14,38

2.37
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.416,63 1.418,51 14,38

2.38
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.480,79 1.487,11 14,38

2.39
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.485,74 1.487,62 14,38

2.40
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.841,93 1.843,81 14,38

2.41
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.991,46 1.993,34 14,38

2.42
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.706,93 1.708,80 14,38

2.43
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.706,93 1.708,80 14,38

2.44
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.239,93 2.241,81 14,38

2.45
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.240,69 2.242,57 14,38

2.46
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.447,99 3.449,87 14,38

2.47
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.447,99 3.449,87 14,38

2.48
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.064,48 18,99

2.49
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.100,55 18,99

2.50
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  1.115,59 18,99

2.51
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.635,43 18,99

2.52
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.626,54 18,99

2.53
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.564,16 18,99

2.54
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.696,41 18,99

2.55
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.052,60 18,99

2.56
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.202,13 18,99

2.57
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.917,60 18,99

2.58
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.917,60 18,99

2.59
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.450,60 18,99

2.60
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.451,36 18,99

2.61
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.658,66 18,99

2.62
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.658,66 18,99

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.696,18 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  1.680,46 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.844,84 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.818,80 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.816,52 20,90
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2.68
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.027,93 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.033,46 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.189,26 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.189,26 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.223,04 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.472,15 20,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.472,15 20,90

2.75
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.672,57 20,90

2.76
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.672,57 20,90

2.77
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  4.500,60 35,01

2.78
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.738,55 35,01

2.79
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.187,01 35,01

2.80
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.184,73 35,01

2.81
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.396,14 35,01

2.82
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.401,67 35,01

2.83
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.557,47 35,01

2.84
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.557,47 35,01

2.85
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.591,25 35,01

2.86
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.840,36 35,01

2.87
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.841,12 35,01

2.88
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.041,54 35,01

2.89
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.041,54 35,01

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.992,60 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6.036,18 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.033,90 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.245,31 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.406,64 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.406,64 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.440,42 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.440,42 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.689,53 43,07

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.690,29 43,07

2.100
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.890,70 43,07

2.101
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.890,70 43,07

2.102
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.182,75 74,09

2.103
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.219,44 74,09
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2.104
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.325,96 74,09

2.105
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.419,43 74,09

2.106
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.419,43 74,09

2.107
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.582,49 74,09

2.108
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.816,65 74,09

2.109
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.933,43 74,09

2.110
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.934,18 74,09

2.111
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.042,37 74,09

2.112
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.042,37 74,09

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12.990,96 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.404,43 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.497,90 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.248,79 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.660,96 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.895,12 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12.011,90 101,14

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12.011,90 101,14

2.121
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.226,97 101,14

2.122
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.226,97 101,14

2.123
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.262,72 155,24

2.124
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.387,75 155,24

2.125
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.105,40 155,24

2.126
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.577,95 155,24

2.127
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.809,60 155,24

2.128
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.893,33 155,24

2.129
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.893,33 155,24

2.130
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.158,91 155,24

2.131
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13.158,91 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.329,18 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.046,83 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.519,38 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.751,02 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.849,14 155,24

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16.849,14 155,24

2.138
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18.114,71 155,24

2.139
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18.100,33 155,24
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2.140
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21.448,84 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21.749,92 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21.866,68 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22.007,72 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22.007,72 260,44

2.145
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.710,29 260,44

2.146
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.710,29 260,44

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.416,13 315,54

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.702,28 315,54

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.734,04 315,54

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23.734,04 315,54

2.151
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25.508,14 315,54

2.152
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25.508,14 315,54

2.153
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23.536,22 405,70

2.154
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23.536,22 405,70

2.155
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23.536,22 405,70

2.156
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23.536,22 405,70

2.157
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23.536,22 405,70

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35.647,97 505,90

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35.647,97 505,90

2.160
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35.872,93 505,90

2.161
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35.872,93 505,90

 3. 

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

(Țevi PVC, D = 110 mm) 551,34 551,34 99,59

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

(Țevi PVC, D = 160 mm)  703,08 129,30

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

(Țevi PVC, D = 200 mm)  741,50 136,34

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

(Țevi PVC, D = 250 mm)  1.521,22 292,29

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

(Țevi PVC, D = 300 mm)  1.521,22 292,29

4.

4.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       97,53 99,41

4.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       98,14 100,02

4.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm.  Conductă de apă din oțel  123,35

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm.  Conductă de apă din oțel  155,26

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

Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  158,30

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm.  Conductă de apă din oțel  218,44

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

Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel  215,59

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, racord executat de operator

Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă
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4.8
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm.  Conductă de apă din oțel  242,67

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

Branșament din polietilenă D = 110 mm.  Conductă de apă din oțel  308,68

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm.  Conductă de apă din oțel  454,88

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm.  Conductă de apă din oțel  469,38

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm.  Conductă de apă din oțel  748,79

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

Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel  1.246,26

4.14
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel  2.253,76

4.15
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              294,81 296,69

4.16
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm. 307,83 309,71

4.17
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              249,35 251,23

4.18
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              285,41 287,29

4.19
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 415,88 417,76

4.20
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              826,91 828,79

4.21
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              818,40 820,28

4.22
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             887,00 888,88

4.23
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             883,75 885,63

4.24
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.236,18 1.238,06

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

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.385,71 1.387,59

4.26
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.101,18 1.103,06

4.27
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.101,18 1.103,06

4.28
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.634,18 1.636,06

4.29
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.634,94 1.636,82

4.30
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.617,27 2.619,15

4.31
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.617,27 2.619,15

4.32
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              314,31 316,19

4.33
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              255,83 257,71

4.34
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              291,90 293,78

4.35
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 416,14 418,02

4.36
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              827,16 829,04

4.37
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              818,65 820,53

4.38
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             887,25 889,13

4.39
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             884,00 885,88

4.40
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.236,43 1.238,31

4.41
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.385,97 1.387,84

4.42
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.101,43 1.103,31

4.43
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.101,43 1.103,30
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4.44
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.634,43 1.636,30

4.45
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.635,19 1.637,06

4.46
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.617,53 2.619,39

4.47
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.617,53 2.619,39

4.48
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               257,75

4.49
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               293,82

4.50
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  308,86

4.51
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               828,70

4.52
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               819,81

4.53
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              757,43

4.54
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              885,92

4.55
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.238,35

4.56
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.387,88

4.57
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.103,35

4.58
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.103,35

4.59
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.636,35

4.60
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.637,11

4.61
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.619,45

4.62
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.619,45

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               733,28

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  717,56

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               881,94

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               855,90

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              853,62

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.061,27

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.063,04

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.218,84

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.218,84

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.252,62

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.252,62

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

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.501,73

4.75
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.477,18

4.76
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.477,18

4.77
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.  1.169,66

4.78
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.407,61

4.79
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               856,08
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4.80
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              853,79

4.81
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.061,45

4.82
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.063,21

4.83
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.219,01

4.84
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.219,01

4.85
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.252,80

4.86
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.501,91

4.87
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.502,67

4.88
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.478,12

4.89
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.478,12

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               820,28

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               863,87

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              861,58

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.069,23

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.226,80

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.226,80

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.260,58

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.260,58

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.509,70

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

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.510,45

4.100
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.485,90

4.101
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.485,90

4.102
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               864,13

4.103
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              900,83

4.104
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.003,58

4.105
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.093,29

4.106
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.093,29

4.107
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.256,36

4.108
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.490,52

4.109
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.490,52

4.110
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.608,05

4.111
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.491,27

4.112
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.491,27

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.597,05

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.006,76

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.096,47
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4.116
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              847,37

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.259,53

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.493,69

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.493,69

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

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.610,47

4.121
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.600,58

4.122
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.600,58

4.123
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.128,58

4.124
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.249,85

4.125
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             967,50

4.126
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.440,05

4.127
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.671,70

4.128
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.755,43

4.129
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.755,43

4.130
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 = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.796,04

4.131
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 = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.796,04

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.250,02

4.133
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             967,68

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.440,22

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.671,87

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.769,99

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

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.769,99

4.138
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.810,59

4.139
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 125 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.796,21

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.533,65

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.834,72

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.951,49

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.965,87

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

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.092,52

4.145
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.570,13

4.146
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.570,13

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.918,00

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.204,15

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.204,15

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

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.235,91

4.151
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.785,05



casnic noncasnic*

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 

1 contor/ 1 foi   

(fără TVA) 

TARIF standard       

(fără TVA)

4.152
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.785,05

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

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.204,47

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

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.204,47

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

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.236,24

4.156
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.785,37

4.157
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.785,37

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 225 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.208,01

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

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.239,77

4.160
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.788,90

4.161
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 350 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.788,90

5.

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

racordurilor de canalizare. 46,19 46,19

6.

6.1

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

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

către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 54,73 54,73

6.2

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

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

către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  56,78

6.3

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

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

de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  65,27

6.4

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

consumatorului, țevi D = 250-300 mm, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării 

de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  77,73

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. 78,62 78,62

8.

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

solicitarea consumatorului, D = 20-50 mm. 27,81 27,81

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

solicitarea consumatorului, D = 63-90 mm.  29,19

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

solicitarea consumatorului, D = 110-300 mm.  32,41

9.

9.1

Tariful pentru deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea 

consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului public de 

canalizare. 62,12 62,12

10.

10.1
Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au 

fost deconectate la solicitarea consumatorului.      D = 20-50 mm. 27,74 27,74

10.2
Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au 

fost deconectate la solicitarea consumatorului.      D = 63-90 mm.  29,75

10.3
Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au 

fost deconectate la solicitarea consumatorului.      D = 110-200 mm.  35,03

10.4
Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au 

fost deconectate la solicitarea consumatorului.      D = 250-300 mm.  41,73

11.

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

fost deconectate la solicitarea consumatorului. 21,87 21,87

12.

Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a 

contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă

Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a 

contractului  pentru furnizarea serviciului public de canalizare

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

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

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului

Racordarea la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare

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

din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale

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

operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale
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12.1 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15 mm.  30,31 22,36

12.2 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 20 mm.  30,92 22,98

12.3 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 25 mm.  32,40 24,46

12.4 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 32 mm.  32,89 24,94

12.5 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 40 mm.  33,50 25,55

12.6 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 50 mm.  33,74 25,79

12.7 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 65 mm.  41,98 34,03

12.8 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 80 mm.  41,98 34,03

12.9 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 100 mm.  56,15 48,20

12.10 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 150 mm.  56,15 48,20

12.11 Tariful pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 200 mm.  56,15 48,20

13.

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15 mm 43,19 43,19 27,29

13.2 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 20 mm  44,07 28,17

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 25 mm  46,04 30,14

13.4 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 32 mm  46,52 30,62

13.5 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 40 mm  46,76 30,86

13.6 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 50 mm  47,00 31,10

13.7 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 65 mm  50,61 34,71

13.8 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 80 mm  50,61 34,71

13.9 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 100 mm  59,48 43,58

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului
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