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19.02.2021
DECIZIA nr.1.5

„Cu privire la activitatea
SA „Apă-Canal Leova” în anul 2020”
În conformitate cu prevederile art.14, alin. (2) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, examinînd rapoartele cu privire
la activitatea SA „APĂ-Canal Leova” în anul 2020
Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S:
1.Se ia act de raportul cu privire la activitatea SA „APĂ-Canal Leova” în
anul 2020 (anexa nr.1).
3. SA „Apă-Canal Leova” urmează să intensifice lucrul în teritoriu, cu
beneficiarii, în vederea încheierii contractelor pentru presatarea serviciilor şi
achitării la timp a plăţilor pentru serviciile prestate.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului
or.Leova.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
„Contrasemnat”
SECRETAR AL CONSILIULUI

G.ŞCEDROVA

Anexa nr.1 la decizia
1

nr.1.5 din 19.02.2021

Informație
cu privire la activitatea S.A. ,, Apă – Canal Leova ” în perioada
anului 2020
Genurile principale de activitate a S.A. „Apă-Canal Leova” sunt următoarele:
1. Captarea, tratarea și distribuția apei;
2. Colectarea și epurarea apelor menajere;
3. Exploatarea rețelelor inginerești si deservirea tehnica a blocurilor locative;
4. Construcții și reparații.
Principalul gen de activitate este captarea, tratarea și distribuția apei, care
predomină cu 62.1 % din totalul serviciilor, colectarea și epurarea apelor reziduale
are o pondere de 21,2 %, exploatarea rețelelor inginerești are 3.0 % și sectorul de
reparații și construcții 13,7 %.
SECTOR
APEDUCT
ERI
SCR
TOTAL

SECTOR
APEDUCT
ERI
ERI DES THE
SCR
TOTAL
TIP CLIENT
POP
AG EC
TOTAL

VENIT TOTAL, MDL
9 504 842,54
2 650 065,73
1 128 268,96

PROCENT
71,6
20,0
8,5

13 283 177,23

VENITUL OPERAȚIONAL, MDL
5 108 032,92
1 744 699,37
242 862,80
1 128 268,96
8 223 864,05

PROCENT
62,1
21,2
3,0
13,7

SERVICII PRESTATE, MDL
4 864 422,74
3 359 441,31
8 223 864,05

PROCENT
59,2
40,8

În perioada anului 2020 veniturile societății sunt în valoare de 13283.2 mii lei
sau care reprezintă o creștere cu 24,4% în comparație cu anul 2019 care
constituiea suma de 10 681.98 mii lei.
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Sectorul Apeduct – care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă
populației or. Leova, sferei sociale din oraș si localitatilor Hanasenii Noi si or.
Iargara a generat un venit total din activitatea operaționala în sumă de– 5108.0 mii
lei, inclusiv s. Hanaseni- 224.3 mii lei, or. Iargara- 265.5 mii lei. In comparație cu
anul 2019 veniturile s-au majorat cu 6.2 %.
Sectorul de Exploatare a Rețelelor Inginerești – a înregistrat un venit de
2650.1 mii lei, comparativ cu anul 2019 s-a diminuat cu 1.7 %.
Serviciul transportarea apelor menajere din haznalele gospodăriilor
particulare și a instituțiilor din localitățile raionului Leova s-a diminuat deoarece
unii s-au conectat la sistemul de canalizare central orășenesc, fapt ce a dus la
micșorarea veniturilor acestui sector de la suma de 124,0 mii lei in 2019 respectiv
la suma de 82.2 mii lei în anul de raportare.
Societatea acordă servicii de deservire tehnică a rețelelor inginerești a blocurilor
locative, aflate în gestiune, și anume înlăturarea deranjamentelor apărute în rețelele
inginerești. Pe parcursul anului de activitate sa-u inregistrat 334 deranjamente.
Pentru acest serviciu s-a calculat suma de 242.9 mii lei, dar cheltuielile au fost
de 349.9 mii lei. Tariful de 0,25 lei pentru 1m.p. este un tarif simbolic, care nu
acoperă cheltuielile. Real ar fi tariful de 0,36 lei pentru 1 m2.
Sectorul de Construcție și Reparație – a obținut un venit de 1128.3 mii lei.
Pe parcursul anului 2020 s-au calculat impozite în sumă de 2209.2 mii lei și s-au
achitat. La data de 31.12.2020 nu sau înregistrat datorii față de bugetul de Stat.
Restanta consumatorilor casnici este de 592.5 mii lei, dintre care istorice 235.5
mii lei.
Au fost efectuate cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 3141.8 mii lei,
energia electrică – 1235.9 mii lei, credit BERD – 621.7 mii lei, dobîndă credit –
71.9 mii lei, cheltuieli de materiale și tehnologice – 1359,1 mii lei, combustibil –
302.6 mii lei, cheltuieli de reparație și întreținere a autovehiculelor – 157.7 mii lei,
reparație utilaj – 193.2 mii lei, protecția și securitatea în muncă – 24.8 mii lei,
cheltuieli bancare – 24.0 mii lei, obiecte de mică valoare și uzura – 201.7 mii lei,
servicii paza – 60.2 mii lei, servicii telefon/internet – 25.1 mii lei, plăți regulatorii
ANRE-10.2 mii lei, cotizație de membru asociație – 18.7 mii lei, cheltuieli pentru
deservirea programei 1C – 6.0 mii lei, instruire personal – 9.9 mii lei, abonament
reviste speciale – 3.0 mii lei, taxe și impozite 530.0 mii lei, uzura acumulatoarelor și

3

anvelopelor – 16.2 mii lei, uzura activelor nemateriale – 7.6 mii lei, uzura activelor
– 5261,8 mii lei și alte cheltuieli operaționale.
A fost depusă o muncă enormă pe parcursul anilor 2016 – 2020 și au fost înaintate
materialele necesare către ANRE petru aprobarea tarifelor. De la data de 08
ianuarie 2021 au intrat în vigoare noile tarife:
Servicii de aprovizionare cu apă potabilă consumatorilor casnici – 14,94 lei/m3.
Servicii de aprovizionare cu apă potabilă consumatorilor non casnici – 30,00
lei/m3.
Servicii evacuarea și tratarea apelor reziduale consumatoriilor casnici – 9,59
lei/m3.
Servicii evacuarea și tratarea apelor reziduale consumatorilor non casnici – 31,57
lei/m3.
Pentru anul 2021 Administrația Societății pe Acțiuni își propune următoarele:
1.Procurarea și instalarea pompei de apă potabilă la stația de pompare de nivelul
doi.
2.Includerea stației de pompare str. Ștefan cel Mare or. Leova și a rezervoarelor de
apă potabilă din com. Hănăsenii Noi in sistemul SCADA.
3.Procurarea și instalarea utilajului pentru supraveghere a rezervoarelor de apă
potabilă din localitățile: Filipeni, Romanovca, Cupcui și Sărata Nouă.
4.Construcția gardului de protecție la rezervoarele de apă potabilă din localitatea
Romanovca.

Administrator
S.A. ” Apa – Canal Leova ”

Antoniu Victor.
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