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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr.______ 

din __ _______ 2021 

mun. Chișinău 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare 

prestate consumatorilor de către  S.A. „Apă-Canal Chișinău” 

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 3) 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 S.A. „Apă-Canal Chișinău” nr. 01-1406 din 30 aprilie 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 aprobă tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal

Chișinău”, conform anexei.

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

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.
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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     711,32 714,78 11,66

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     751,43 754,88 11,66

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 1120,14 15,04

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 1596,64 18,83

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     3492,4 24,85

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 6126,56 35,02

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 7253,06 46,29

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 10696,61 63,47

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 11304,03 90,27

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 16035,22 96,5

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 21976,82 96,5

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 30407,22 180,95

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 59801,86 759,02

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 77002,33 1129,72

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.     695,93 699,39 11,66

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. 690,2 693,65 11,66

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.     691,94 695,4 11,66

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.     697,56 701,01 11,66

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. 701,76 705,22 11,66

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.     721,1 724,55 11,66

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.     728,31 731,76 11,66

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.     741,33 744,79 11,66

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.     833,74 837,19 11,66

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.     857,92 861,38 11,66

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.     871,94 875,4 11,66

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.     1254,67 1258,12 11,66

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.     1284,72 1288,18 11,66

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.     1477,08 1480,54 11,66

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.     1669,44 1672,9 11,66

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.     1706,51 1709,96 11,66

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.     1909,89 1913,35 11,66

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE 

nr. __ din __ ________ 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

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”

TARIF standard  

(fără TVA)
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              837,96 841,42 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              839,65 843,1 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              841,03 844,48 11,66

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. 851,63 855,09 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              848,9 852,36 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              858,74 862,19 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             873,96 877,42 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             919,68 923,14 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1035,94 1039,39 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1027,93 1031,38 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1439,7 1443,16 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1474,76 1478,21 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1509,83 1513,28 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1509,83 1513,28 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2070,88 2074,34 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2070,88 2074,34 11,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1074,54 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1075,42 15,04

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.  1086,23 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1110,38 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1104,16 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1175,19 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1182,84 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1241,09 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1333,26 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1794,12 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1804,15 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1814,16 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1824,18 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2295,06 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2315,11 15,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1306,73 18,83

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.  1309,99 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1313,25 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1326,36 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1360,73 18,83
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1406,45 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1492,25 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1703,64 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1863,95 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2024,25 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2034,26 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2044,28 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2515,16 18,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2535,2 18,83

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.  3433,26 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3435,19 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3451,78 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3483,24 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3516,75 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3556,71 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3586,51 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3725,6 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4143,56 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4153,58 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4163,59 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4634,48 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4654,52 24,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7785,81 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7785,81 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7232,2 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7242,36 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8152,21 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8377,14 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8583,32 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8789,5 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9801,66 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12125,89 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12988,1 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12988,1 35,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10022,18 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10030,89 46,29
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10041,05 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10501,79 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10839,18 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10970,38 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11101,59 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12076,26 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14587,92 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15562,6 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15562,6 46,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13070,26 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13080,42 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14780,51 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14780,51 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14780,51 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15496,36 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15496,36 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13756,59 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13756,59 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18639,46 63,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13685,87 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13696,03 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13696,03 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13809,94 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13809,94 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17894,63 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16242,7 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25342,53 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26366,79 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17919,66 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18645,51 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18759,43 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18759,43 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22844,11 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21192,18 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25993,06 90,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             33790,45 90,27
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23118,74 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23118,74 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24211,58 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28515,48 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25707,78 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35824,12 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38149,76 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25535,43 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26427,97 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29839,33 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26326,01 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             32763,35 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             39473,61 96,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 30290,43 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 32127,31 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 32127,31 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 34526,51 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 44310,74 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             37490,39 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             37490,39 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             38534,96 180,95

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             52413,63 180,95

 3. 

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

(Țevi PVC, D = 110 mm) 792,76 792,76 112,39

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

(Țevi PVC, D = 160 mm)  944,5 142,1

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

(Țevi PVC, D = 200 mm)  982,92 149,15

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

(Țevi PVC, D = 250 mm)  1762,64 305,09

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

(Țevi PVC, D = 300 mm)  1762,64 305,09

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       235,93 239,38

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       236,55 240

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  263,34

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  295,42

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  298,48

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  364,11

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  361,23

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  388,16

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  474,16

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  619,88

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  634,39

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  912,11

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  1412,68

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  2419,75

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              220,53 223,99

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. 214,8 218,26

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              216,54 220

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              222,16 225,61

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. 226,37 229,82

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              245,7 249,15

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              252,91 256,37

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             265,93 269,39

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             351,43 354,88

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             368,71 372,16

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             382,72 386,18

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             765,45 768,9

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             795,5 798,96

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             987,86 991,32

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1180,22 1183,68

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1217,29 1220,74

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1420,67 1424,13

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              221,88 225,33

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              223,56 227,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              224,94 228,4

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. 235,55 239

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              232,82 236,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              242,65 246,11

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             257,88 261,33

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             296,69 300,14

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             406,03 409,49

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             398,02 401,48

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             809,8 813,25

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             844,83 848,29
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             879,9 883,36

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             879,9 883,36

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1440,96 1444,41

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1440,96 1444,41

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               227,67

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               228,55

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.  229,43

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               253,58

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               247,36

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              318,39

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              319,13

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              370,47

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              462,64

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              923,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              933,53

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              943,54

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              953,56

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1424,44

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1444,49

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               231,93

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.  235,19

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               238,45

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               251,57

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              285,93

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              324,74

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              403,63

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              615,02

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              775,33

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              935,63

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              945,64

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              955,66

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1426,54

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1446,58

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.  239,34

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               241,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               257,86
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              289,32

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              315,92

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              348,97

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              378,77

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              517,86

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              935,83

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              945,84

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              955,85

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1426,74

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1446,78

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2988,16

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2988,16

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2434,56

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2437,8

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3340,75

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3565,68

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3771,86

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3978,04

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4990,2

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7314,42

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8176,63

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8176,63

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3054,58

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3063,29

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3066,54

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3520,37

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3857,76

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3988,96

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4120,17

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5094,84

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7606,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8581,18

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8581,18

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3073,76

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3077,01

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4770,19
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4770,19

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4770,19

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5486,03

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5486,03

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3746,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3746,27

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8629,14

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4078,75

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4082

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4082

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4195,92

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4195,92

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8280,6

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6628,67

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15728,5

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16752,76

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3364,37

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4090,23

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4204,14

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4204,14

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8288,82

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6636,9

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11437,77

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19235,17

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4222,26

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4222,26

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5315,1

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9619

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6811,3

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16927,63

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19253,28

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5331,51

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6224,05

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9635,41

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6122,09

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12559,43
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19269,69

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8338,43

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10175,32

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10175,32

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12574,51

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22358,74

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7455,13

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7455,13

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8499,7

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22378,37

5.

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

racordurilor de canalizare. 160,47 160,47

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. 279,21 279,21

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.  283,87

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.  296,53

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.  310,41

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. 301,22 301,22

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. 139,43 139,43

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.  141

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.  145,48

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. 175,45 175,45

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. 140,3 140,3

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.  145,04

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.  153,21

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.  161,02

11.

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

fost deconectate la solicitarea consumatorului. 135,18 135,18

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



casnic noncasnic*

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 

1 contor/ 1 foi   

(fără TVA) 

TARIF standard       

(fără TVA)

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15 mm.  122,15 33,63

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 20 mm.  123,13 34,62

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 25 mm.  125,83 37,32

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 32 mm.  126,32 37,8

12.5 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 40 mm.  127,3 38,78

12.6 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 50 mm.  127,54 39,03

12.7 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 65 mm.  146,23 57,71

12.8 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 80 mm.  146,23 57,71

12.9 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 100 mm.  171,96 83,44

12.10 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 150 mm.  171,96 83,44

12.11 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 200 mm.  171,96 83,44

13.

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15 mm 212,47 212,47 35,44

13.2 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 20 mm  213,98 36,94

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 25 mm  217,64 40,61

13.4 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 32 mm  218,12 41,09

13.5 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 40 mm  218,36 41,33

13.6 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 50 mm  218,61 41,57

13.7 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 65 mm  227,53 50,5

13.8 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 80 mm  227,53 50,5

13.9 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 100 mm  241,57 64,54

13.10 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 150 mm  241,57 64,54

13.11 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 200 mm  241,57 64,54

14.

14.1

Tariful pentru demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul 

solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde 

normelor,  D = 15 mm. 266,35  89,32

15.

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

deteriorat din vina consumatorului, D = 15 mm. 296,41  119,38

16.

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

cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat,  D=15 mm. 378,97  290,45

17.

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

sigiliului aplicat de operator. 80,49 80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  80,49 12,61

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

sigiliului aplicat de operator.  82,43 14,56

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

sigiliului aplicat de operator.  82,43 14,56

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

sigiliului aplicat de operator.  84,84 16,97

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

sigiliului aplicat de operator.  84,84 16,97

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

sigiliului aplicat de operator.  84,84 16,97

18.

18.1
Tariful  standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a copiilor solicitate de pe acte 

și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului și păstrate în arhiva operatorului. 10,47 10,47 0,92

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

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

Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat

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

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

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în 

rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor




