
 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂINARI 

 

     D E C I Z I E  Nr.6/11 

                                                     din 16 decembrie 2022 

 

Cu privire la aprobarea cuantumurilor  

tarifelor pentru furnizarea/prestarea 

serviciului public de alimentarea cu apă, 

canalizare și de epurare a apelor uzate 

 

 

Avînd în vedere Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;                  

Hotărîrea nr. 914 din 09.12.2022 a Consiliului de administrație ANRE cu privire la 

emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului 

public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. 

,,Servcom Căinari,,. 

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. j), art. 35 alin. (5) din Legea nr. 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare  și în baza punctului 49, subpunct 

1) din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare 

a apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Agenției 

Națioanle pentru Reglementarea în Energetică nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 

(Monitorul Ofiacial nr. 55-61/198 din 21.02.2020), HG nr.967 din 09.08.2016 cu 

privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional;Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional;art.14,art.20 din 

Legea nr.436/2006 privind Administrația Publică Locală,consiliul orăşenesc Căinari, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. , Servcom 

Căinari,, după cum urmează: 

 

Tipul de serviciu public furnizat Tarife avizate de ANRE, lei/m3 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă (persoane 

fizice) 

12 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă (persoane 

juridice) 

15,93 



Serviciul public de canalizare și de epurare a apelor 

uzate (persoane fizice) 

9,60 

Serviciul public de canalizare și de epurare a apelor 

uzate (persoane juridice) 

14,93 

 

2. Se aprobă cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 

de către Î.M. „Servcom Căinari”,conform anexei la prezenta decizie. 

    3. Se abrogă decizia nr.3/2 din 21 iulie 2016 privind aprobarea tarifelor la serviciile 

publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare 

    4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primăriţei dnei  M.Ghelan. 

    5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Registrul de Stat 

al actelor locale. 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                Ion PRUTEANU 

 

 

 

 

Contrasemnează :  

 

Secretar interimar                                                                   Polina BARGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                          Anexă la decizia condsiliului nr.6/11 din  16.12.2022 

Avizul privind cuantumurile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. 

„Servcom Căinari” 
                                                                                                                                                                        lei 

Nr. 

tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE 

TARIF standard       
(fără TVA) 

  TARIF  
suplimentar  

pentru 1m țeavă/  
1 contor/ 1 foi   

(fără TVA)  casnic noncasnic* 

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

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                                                                                      705,45 707,32 15,88 

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                                                                                      814,83 816,70 17,94 

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   1 337,18 22,30 

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   2 343,51 24,41 

2.5 Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 50 mm.  Conductă de apă din oțel                                                                                       3 769,70 37,15 

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   7 393,50 59,00 

2.7 Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D =75 mm.  Conductă de apă din oțel   7 958,18 99,19 

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   11 439,97 130,64 

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   12 164,12 194,42 

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   20 547,19 400,79 

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   27 547,98 629,08 

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   40 071,45 980,93 

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   65 390,03 1 261,70 

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   89 619,10 1 429,07 

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.                               711,27 713,14 15,88 

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. 711,95 713,82 15,88 

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.                               712,23 714,10 15,88 

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.                               713,25 715,12 15,88 

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. 720,39 722,26 15,88 

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.                               736,28 738,14 15,88 

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.                               746,11 747,98 15,88 

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.                             757,62 759,49 15,88 

2.23 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                               858,57 860,44 17,94 

2.24 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                               859,24 861,11 17,94 

2.25 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                               860,41 862,27 17,94 



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

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 867,55 869,42 17,94 

2.27 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.                               891,69 893,56 17,94 

2.28 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                               895,75 897,62 17,94 

2.29 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                             905,99 907,86 17,94 

2.30 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                             

 

   1 293,40 22,30 

2.31 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                             

 

   1 294,89 22,30 

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

Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm.   1 324,95 22,30 
 

Nr. 

tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE 

TARIF standard       
(fără TVA) 

  TARIF  
suplimentar  

pentru 1m țeavă/  
1 contor/ 1 foi   

(fără TVA)  casnic noncasnic* 

2.33 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                             

 

   1 324,95 22,30 

2.34 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                             

 

   1 380,06 22,30 

2.35 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                           

 

   1 415,82 22,30 

2.36 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 40 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                             

 

   1 999,12 24,41 

2.37 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.   2 000,56 24,41 

2.38 
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.                             

 

   2 011,74 24,41 

2.39 
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.                             

 

   2 011,75 24,41 

2.40 
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.                           

 

   2 025,43 24,41 

2.41 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.   3 727,63 37,15 

2.42 
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.                             

 

   3 736,64 37,15 

2.43 
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.                             

 

   3 737,24 37,15 

2.44 
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.                           

 

   3 771,41 37,15 

2.45 
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.                             

 

   8 462,52 59,00 

2.46 
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.                             

 

   8 462,52 59,00 

2.47 
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.                           

 

   7 904,92 59,00 

2.48 
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.                             

 

   10 111,05 99,19 

2.49 
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.                           

 

   10 115,76 99,19 

2.50 
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.                           

 

   13 940,08 130,64 
 3.  Racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare, racord executat de operator 

3.1 Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi  
PVC, D = 110 mm) 534,40 534,40 98,01 

3.2 Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi  
PVC, D = 160 mm)   935,14 176,49 

3.3 Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi  
PVC, D = 200 mm)   1 401,84 268,16 



3.4 Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi  
PVC, D = 250 mm)   2 043,92 396,57 

3.5 Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare. (Țevi  
PVC, D = 300 mm)   1 639,78 315,75 

4. Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă 

4.1 Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 20 mm. Conductă de apă din oțel                                                                                      102,05 103,92 

 

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                                                                                      118,10 119,97 

 

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   135,34 

 

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   161,92  

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                                                                                       175,98 

 

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   210,01 

 

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   216,17  

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   276,43 

 

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   299,78 

 

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   433,33  

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   447,73 

 

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   810,49 

 

4.13 Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 250 mm.  Conductă de apă din oțel   1 548,35 

 

 

Nr. 

tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE 

TARIF standard       
(fără TVA) 

  TARIF  
suplimentar  

pentru 1m țeavă/  
1 contor/ 1 foi   

(fără TVA)  casnic noncasnic* 

4.14 Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 300 mm.  Conductă de apă din oțel   2 187,39 

 

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.                               107,86 109,73 

 

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. 108,55 110,42 
 

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.                               108,83 110,69 

 

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.                               109,85 111,72 

 

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. 116,99 118,86 
 

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.                               132,87 134,74 

 

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.                               142,71 144,57 

 

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.                             154,22 156,08 

 

4.23 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                               108,32 110,19 

 

4.24 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                               108,99 110,86 

 

4.25 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                               110,16 112,03 

 

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

Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 117,30 119,17 
 

4.27 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.                               141,44 143,31 

 

4.28 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                               145,51 147,37 

 

4.29 Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                             155,74 157,61 

 



4.30 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                             

 

   110,37 
 

4.31 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                             

 

   111,86 
 

4.32 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.   123,11 
 

4.33 
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.                             

 

   123,12 
 

4.34 
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.                             

 

   178,22 
 

4.35 
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.                           

 

   213,98 
 

4.36 
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.                             

 

   114,09 
 

4.37 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.   115,53 
 

4.38 
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.                             

 

   126,71 
 

4.39 
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.                             

 

   126,73 
 

4.40 
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.                           

 

   140,40 
 

4.41 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.   133,90 
 

4.42 
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.                             

 

   142,92 
 

4.43 
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.                             

 

   143,52 
 

4.44 
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.                           

 

   177,68 
 

4.45 
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.                             

 

   2 806,10 
 

4.46 
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.                             

 

   2 806,10 
 

4.47 
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.                           

 

   2 248,50 
 

4.48 
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.                             

 

   2 864,71 
 

4.49 
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.                           

 

   2 869,42 
 

4.50 
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă.  
Branșament din polietilenă D = 90 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                           

 

   2 880,98 
 

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

 

Nr. 

tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE 

TARIF standard       
(fără TVA) 

  TARIF  
suplimentar  

pentru 1m țeavă/  
1 contor/ 1 foi   

(fără TVA)  casnic noncasnic* 

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

racordurilor de canalizare. 43,12 43,12 
 

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

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

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. 
59,23 59,23 43,32 

6.2 
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.   60,42 45,27 

6.3 
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.   65,60 50,44 



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.   68,79 53,63 

7.  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 

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. 
70,21 70,21 

 

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

contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 

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

consumatorului, D = 20-50 mm. 38,74 38,74 30,78 

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.   40,26 32,31 

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.   42,53 34,58 

9. 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 

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. 60,66 60,66 
 

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

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. 21,32 21,32 13,37 

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.   23,17 15,21 

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.   26,83 18,88 

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.   28,89 20,94 

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

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

deconectate la solicitarea consumatorului. 15,15 15,15 
 

12. Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului 

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15 mm. 
  26,23 19,33 

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 20 mm. 
  26,86 20,61 

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 25 mm. 
  28,36 22,10 

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 32 mm. 
  28,89 22,63 

12.5 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 40 mm. 
  29,53 23,27 

12.6 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 50 mm. 
  29,79 23,54 

12.7 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 65 mm. 
  37,57 31,31 

12.8 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 80 mm. 
  37,57 31,31 

12.9 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 100 mm. 
  49,26 43,01 

12.10 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 150 mm. 
  49,41 43,16 

12.11 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 200 mm. 
  49,49 43,23 

13. Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului 

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15 mm 34,87 34,87 21,09 
13.2 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 20 mm 

  35,77 23,26 

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 25 mm 
  37,75 25,24 

13.4 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 32 mm 
  38,28 25,77 

13.5 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 40 mm 
  38,55 26,03 

13.6 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 50 mm 
  38,81 26,30 

13.7 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 65 mm 
  43,20 30,68 

13.8 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 80 mm 
  43,20 30,68 

13.9 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 100 mm 
  48,43 35,91 

13.10 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 150 mm 
  48,73 36,21 

13.11 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 200 mm 
  48,88 36,36 



Nr. 

tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE 

TARIF standard       
(fără TVA) 

  TARIF  
suplimentar  

pentru 1m țeavă/  
1 contor/ 1 foi   

(fără TVA)  casnic noncasnic* 

14. 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 

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. 116,16   102,37 
15. Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului 

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

din vina consumatorului, D = 15 mm. 200,31   186,53 

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

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

contorul deteriorat nu poate fi reparat, D=15 mm. 477,60   470,71 
17. Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator 
17.1 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 15 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator. 14,51 14,51 7,62 
17.2 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 20 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   14,51 8,26 
17.3 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 25 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator  a 

sigiliului aplicat de operator.   14,51 8,26 
17.4 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 32 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   14,51 8,26 
17.5 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 40 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   14,51 8,26 
17.6 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 50 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   14,51 8,26 
17.7 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 65 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   15,94 10,06 
17.8 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 80 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   15,94 10,06 
17.9 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 100 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   15,94 10,06 
17.10 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 150 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   16,09 10,21 
17.11 Tariful pentru sigilarea contorului  D = 200 mm, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a 

sigiliului aplicat de operator.   16,17 10,28 
18. Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului 

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

pe proiect, prezentate de consumator operatorului și păstrate în arhiva operatorului. 7,02 7,02 0,78 
* Cheltuielile aferente procurării/achitării contoarelor se vor efectua din contul consumatorului noncasnic.  
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