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EMITERE AVIZE

Denumire serviciu

Tarif
TVA inclus*

UM

Emitere aviz amplasament în zone cu reţele de apă

53,55 lei / planşă A3

Emitere aviz amplasament în zone cu reţele de canalizare

53,55 lei / planşă A3

Emitere aviz amplasament în zone fără reţele de apă - canal

40,46 lei / planşă A3

Emitere aviz schimbare destinaţie

45,22 lei / aviz

Emitere aviz extindere / modificare instalaţii interioare

45,22 lei / aviz

Reactualizare avize (de orice fel)

48,79 lei / aviz

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017

BRANŞARE LA REŢEAUA DE APĂ
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 368,90 lei, TVA inclus, la care se adaugă contravaloarea contorului
de apă. *

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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RACORDARE LA REŢEAUA DE CANALIZARE
Preţul racordului de canal se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în funcţie de diamentrul
racordului, lungimea racordului, natura drumului/solului, tipul căminului de racord, adâncimea
racordului.
Executia racordului 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 SA contractează prin licitaţie trei potenţiali executanţi
dintre care clientul alege oferta cea mai avantajoasă

b) În zona rurală –ţinând cont de pantele de scurgere şi lucrul la adâncime, racordul se execută
de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Utilizatorul achită către SC Compania Aquaserv SA
tariful de racordare în valoare de 706,86 lei, TVA inclus*.

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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SEPARARE PUNCT CONSUM APĂ

Denumire serviciu

Tarif *
TVA inclus

/ UM

Separare punct consum apă cu contor de Dn 15 mm

282,03 lei / operaţie

Separare punct consum apă cu contor de Dn 20 mm

389,13 lei / operaţie

Separare punct consum apă cu contor de Dn 32 mm

565,25 lei / operaţie

* La aceste tarife se adaugă şi contravaloarea contorului
Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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SISTARE TEMPORARĂ FURNIZARE APĂ

Denumire serviciu

Tarif TVA
inclus*

/UM

Sistare cu demontare contor Dn 15 – 42 mm

95,20 lei / operaţie

Sistare cu demontare contor Dn 50 – 200 mm

95,20 lei / operaţie

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017

DEMONTAREA – REMONTAREA CONTOARELOR DE APĂ DETERIORATE**

Denumire serviciu

Tarif
TVA inclus*

UM

Demontare - Remontare contor Dn 15 – 20 mm***

59,50 lei / operaţie

Demontare - Remontare contor Dn 32 – 42 mm***

59,50 lei / operaţie

Demontare - Remontare contor Dn 50 – 200 mm***

73,78 lei / operaţie

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017 .
**Aceste sume se percep doar în cazurile în care se constată culpa beneficiarului
*** La aceste tarife se adaugă şi contravaloarea contorului

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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REDESCHIDERE ALIMENTARE CU APĂ

Denumire serviciu

Tarif
TVA inclus*

/UM

Remontare contor Dn 15 – 42 mm (demontat la cerere)

95,20 lei / operaţie

Remontare contor Dn 50 – 200 mm (demontat la cerere)

95,20 lei / operaţie

Remontare contor Dn 15 – 200 mm (sistat pt. Neplată, lipsă
partener contractual)

95,20 lei / operaţie

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.**

595,00 lei /
operaţie***

458,15

lei /
operaţie***

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017
**Aceste tarife nu includ cheltuielile cu refacerea carosabilului; taxele pentru refacerea zonei se vor aplica
conform reglementărilor în vigoare
*** La aceste tarife se adaugă şi contravaloarea contorului

VÂNZARE APĂ CU CISTERNA

Denumire produs
Apă potabilă (zona Cristuru Secuiesc, Iernut, Luduş, Reghin,
Sighişoara, Tîrgu Mureş, Târnăveni) ( Cota de TVA 9%)
Transport apă cu cisterna

Preţ /Tarif
TVA inclus *

/UM

4,10 lei / mc
7,38 lei / km

Preţul apei potabile este conform Avizului ANRSC nr. 718477 / 16.01.2020
Tariful pentru transport apă cu cistern este în vigoare începând cu data de 01. aprilie 2020

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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DESFUNDARE CANALE INTERIOARE

Denumire serviciu

Tarif
TVA inclus*

Desfundare manuală canale interioare în regim de comandă

/UM

164,22 lei / operaţie

Desfundare manuală canale interioare în regim de abonament**

1,55 lei / ap. / lună

Desfundare / spălare canale interioare cu autospeciala

312,97 lei / operaţie

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2020
**Serviciul se prestează numai asociaţiilor de proprietari pe bază de contract

SPĂLARE REŢELE DE CANALIZARE INTERIOARĂ CU JET DE APĂ

Denumire serviciu
Spălare reţele de canalizare cu jet de apă
Deplasare autoutilitară în afara municipiului /orașului

Tarif
TVA inclus*

UM

164,22 lei / operaţie
5,83 lei / km

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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VIDEOINSPECŢIE CANALIZARE

Denumire serviciu

Videoinspecţie canale interioare

Videoinspecţie conducte canalizare

Tarif
TVA inclus

UM

136,85 lei / oră *

7,74 lei / ml *

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020

VIDANJARE

Denumire serviciu
Vidanjare
Deplasare autoutilitară în afara municipiului /orașului

Tarif
TVA inclus*

UM

312,97 lei / operaţie
5,83 lei / km

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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PRELUARE DEŞEURI ÎN STAŢIA DE EPURARE

Denumire serviciu

Depuneri nămoluri
Depuneri deşeuri lichide
Prelucrare nămoluri nepericuloase aduse de terți la stația de
epurare, având concentrația SU de 1,5% sau mai mare

Tarif
TVA inclus*

UM

20,90 lei / mc
1,33 lei / mc

1,60 lei / kg

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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VERIFICARE CONTOARE ÎN SCADENŢĂ METROLOGICĂ

Denumire serviciu

Tarif
TVA inclus

UM

În regim normal
Verificare contor Dn 15 – 20 mm

111,86 lei / operaţie*

Verificare contor Dn 32 – 40 mm

120,19 lei / operaţie*

Verificare contor Dn 50 – 80 mm

262,99 lei / operaţie**

Verificare contor Dn 100 – 200 mm

265,37 lei / operaţie**

În regim de urgenţă
Verificare contor Dn 15 – 20 mm

167,79 lei / operaţie

Verificare contor Dn 32 – 40 mm

180,88 lei / operaţie

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2017
** Compania AQUASERV S.A. poate executa doar verificarea metrologică a contoarelor din gama
Dn 15
– 40 mm. Verificarea metrologică a contoarelor din gama Dn 50 – 200 mm se realizează de către terţi. Tariful
de verificare pentru eceste contoare includ atât taxa de verificare, cât şi cheltuielile cu transportul tur – retur
la locaţia prestatorului de servicii

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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VERIFICARE CONTOARE PENTRU TERŢI

Denumire serviciu

Tarif
TVA
inclus *

UM

Verificare contor Dn 15 – 20 mm

57,12 lei / operaţie**

Verificare contor Dn 32 – 40 mm

77,35 lei / operaţie**

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020
**Se aplică o majorare de 50 % la tariful de bază în cazul solicitării prestării serviciului în regim de urgență

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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ANALIZE DE APĂ POTABILĂ

Analize de laborator

Tarif
TVA inclus
lei /analiză

Analize apă potabilă
Determinarea pH-ului – metoda instrumentală

58.91

Determinarea turbidităţii – metoda instrumentală

38.08

Determinarea conductivităţii - metoda instrumentală

59.50

Determinarea suspensiilor totale-metoda gravimetrică

61.29

Determinarea concentraţiei de clor rezidual - metoda colorimetrică

62.48

Determinarea conţinutului de substanţă organică - metoda cu KMnO4

55.34

Determinarea alcalinităţii - metoda volumetrică

49.39

Determinarea concentraţiei de amoniu - metoda spectrofotometrică

58.31

Determinarea concentraţiei de aluminiu - metoda spectrofotometrică

54.74

Determinarea concentraţiei de azotiţi - metoda spectrofotometrică

48.20

Determinarea concentraţiei de azotaţi - metoda spectrofotometrică

69.62

Determinarea concentraţiei ionilor de calciu - metoda volumetrică

46.41

Determinarea concentraţiei ionilor de cloruri - metoda volumetrică

41.06

Determinarea durităţii - metoda volumetrică

51.77

Determinarea concentraţiei de fier - metoda spectrofotometrică

104.13

Determinarea bacteriologică – metoda cu membrană filtrantă – rezultate la 24 ore (4
indicatori)
Determinarea bacteriologică – determinare Clostridium Perfringens

116.62
101.75

Determinarea conţinutului de fosfaţi - metoda spectrofotometrică

86.28

Determinarea conţinutului de magneziu - metoda spectrofotometrică

68.43

Determinarea conţinutului de sulfaţi - metoda volumetrică

66.05

Determinarea conţinutului de fenoli - metoda spectrofotometrică

66.05

Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat - metoda volumetrică

51.77

Determinarea conţinutului de reziduu fix - metoda gravimetrică
Analiza detergenţi - metodă gravimetrică

57.12
107.70

Analiza mangan - metodă spectrofotometrică

80.92

Analiza cianuri - metodă spectrofotometrică

86.87

Analiza fluor - metodă spectrofotometrică

89.25

Analiza plumb - metodă spectrofotometrică

83.30

Analiza cadmiu - metodă spectrofotometrică

100.56

Analiza crom - metodă spectrofotometrică

87.47

Analiza sulfuri - metodă volumetrică

99.37

Recoltare probe apă potabilă

30.94

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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ANALIZE DE APĂ UZATĂ

Analize apă uzată

Determinarea pH-ului – metoda instrumentală
Determinarea concentraţiei de azotiţi – metoda spectrofotometrică
Determinarea concentraţiei de azot KJELDAHL- metoda volumetrică
Determinarea suspensiilor totale-metoda gravimetrică
Determinarea consumului chimic de oxigen cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)metoda H.A.C.H.
Determinarea consumului chimic de oxigen cu mangan (CCO-Mn)-metoda
volumetrică
Determinarea concentraţiei de fosfor- metoda spectrofotometrică
Determinarea conţinutului de reziduu fix-metoda gravimetrică
Determinarea umidităţii (clasic)-metoda gravimetrică
Determinarea conţinutului de acizi volatili-metoda volumetrică
Determinarea alcalinităţii-metoda volumetrică
Determinarea conţinutului de suspensii totale şi fracţia organică-metoda
gravimetrică
Determinarea consumului biochimic de oxigen în 5 zile (CBO. 5)-metoda
volumetrică
Determinarea conţinutului de substanţă extractibilă –metoda extracţiei
Determinarea concentraţiei de azotaţi-metoda spectrofotometrică
Determinarea concentraţiei de amoniu-metoda spectrofotometrică
Determinarea conţinutului de ortofosfaţi-metoda spectrofotometrică
Determinarea conţinutului de reziduu total-metoda gravimetrică
Determinarea detergenti - metoda gravimetrică
Recoltare probe apă uzată

Tarif
TVA inclus
lei /analiză
58.91
57.12
98.18
63.67
63.67
60.10
66.64
57.12
50.58
61.88
55.93
51.77
91.04
105.91
55.93
63.67
58.91
52.36
116.03
30.94

*Tarifele sunt în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017

Lista de preţuri şi tarife aplicate pentru serviciile oferite de COMPANIA AQUASERV S.A.
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