ANEXA 2 – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – DISPOZIŢII
SPECIALE – PARTEA DE APĂ

VARIANTA- martie 2016

PREŢUL PENTRU BRANŞARE ŞI ALTE SERVICII – APĂ
PREŢURI FACTURATE CLIENŢILOR

Serviciul
Debranşare -Rebranşare (demontare contor, remontare contor, sigilare )
la beneficiarii cărora li se sistează temporar livrarea apei potabile:
- în caz de neplată,
- neprezentare la contractare
- la cererea clientului, etc.
Demontarea –Remontarea contoarelor de apă deteriorate*
- dn 15-20 mm
- dn 32-42 mm
- dn 50-200 mm
Aceste sume se percep în cazul în care se constată culpa beneficiarului
Aviz de amplasament (o planşă format A3)
- apa potabilă
- canalizare
Aviz de amplasament + schimbare destinaţie locuinţă
Aviz schimbare destinaţie locuinţă
Aviz extindere/modificare instalaţie interioară
Aviz amplasament în zone în care S.C. Compania Aquaserv S.A nu are
reţele
Reactualizare avize
Separarea consumului de apă potabilă*
Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 15*
Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 20*
Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 32*
Demontare-verificare-remontare contoare reclamate defecte:
- regim normal
dn 15-20 mm
dn 32-40 mm
- regim de urgenţă
dn 15-20 mm
dn 32-40 mm
În cazul în care se confirmă că reclamaţia este întemeiată (contorul este
defect) suma se restituie clientului.

Preţ
(RON-fără
TVA)
80,00

50,00
50,00
62,00
45,00
45,00
128,00
38,00
38,00
34,00
41,00
237,00
327,00
475,00
94,00
101,00
141,00
152,00

Debranşare cu săpătură, la beneficiarii la care se sistează temporar
livrarea apei potabile pentru nerespectarea plăţii la scadenţă,
neprezentarea la contractare, etc.**
Rebranşare cu săpătură,la beneficiarii la care se sistează temporar
livrarea apei potabile pentru nerespectarea plăţii la scadenţă,
neprezentarea la contractare, etc. **

500,00
385,00

NOTĂ:
* La aceste tarife se mai adaugă valoarea contorului de apă
**Aceste tarife nu includ cheltuielile cu refacerea carosabilului; taxele pentru refacerea
zonei se vor aplica conform reglementărilor în vigoare.

PREŢURI DE BRANŞARE
Preţul branşamentului de apă se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în funcţie de
diamentrul branşamentului, lungimea branşamentului, natura drumului/solului, tipul
căminului de branşare, diametrul contorului.
Execuţia branşamentului se face astfel:
a) În localităţile: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Cristuru
Secuiesc şi zona limitrofă acestora, de către S.C. Compania Aquaserv S.A. In lipsa
capacităţii de execuţie, S.C. Compania Aquaserv S.A. contractează prin licitaţie trei
potenţiali executanţi dintre care clientul alege oferta cea mai avantajoasă
b) în zona rurală - de către Utilizator, conform avizului emis de S.C. Compania Aquaserv S.A.
Utilizatorul achită către S.C. Compania Aquaserv S.A. tariful de conectare şi montare
contor în valoare de 310 lei fără TVA, la care se adaugă contravaloarea contorului de apă.

