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LISTA

baremurilor pentru determinarea, in sistem pau~al,
a consumului de apa pe categorii de consumatori

.,-,

Structura consumatorilor Baremul de consumpe 
unitati de masura

si timp

,2 mc

lunapers

2,4 mc / pers / luna

4,0 mc

pers 

/ luna

6,0 mc

luna

pers

8,4 mc pers / luna

8,4 mc

pers 

/ luna

8,4 mc

pers 

/ luna

8

Pentru imobilele care se alimenteaza cu apa din
ci~melele publice amplasate la 0 distan!a de palla
la 500 m. pe strada
Pentru imobilele bran~ate si racordate la re!eaua de
apa si/sau canalizare, cu ci~mea amplasata in curte
Pentru imobilele cu instala!ii interioare de apa, dar
fara baie ( numai cu chiuveta )
Pentru imobilele cu instala!ie interioara de apa si
canalizare, cu prepararea locala a apei calde

menajera
Pentru imobilele cu instalatii centrale de incalzire,
a apei (puncte si centrale termice) in care este
inclus si consumul de apa carda menajera (blocuri)
Pentru consumul de apa rece care revine
personalului, agen!ilor economici si institu!iilor
publice care au instala!iile comune cu locuintele
Pentru suprafe!ele locative cu alta destina!ie decat
cea de locuin!a, care nu au montate aparate de
inregistrarea consumului de apa si care sunt
alimentate in comun cu locuin!ele sau

func!ioneaza separat
Pentru agen!ii economici indiferent de forma de
proprietate si structura capitalului social pre cum si
insti!utii pub lice -

8,4 mc / ] .

pers 

/ luna

NOTA: 

I?,in consumul total inregistrat la aparatul de masura al imobilului, se determina mai intai
consumul de apa aferent suprafetelor cu alta destinatie decal cea de locuinta, conform baremurilor
de mai gUS, iar diferenta se repartizeaza pe locatari, proportional cu numarul de persoane. In cazul
in care consumul inregistrat de sistemul de masura este mai mic decal cel determinat in sistem
pau~al pentru detinatorii spatiilor cu altadestin~tie decal cea de locuinta, cakp~~~~~artizarii pe
destinatii se ref ace, cantitatiile fiind Aabillte prop<:>rtional. .;:':.5,:~""'-"~;::~:~::)\.c
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