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REPUBLICA  MOLDOVA 

Consiliul  orăşenesc  Leova 
PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской  Совет 
ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА                             

ЛЕОВА 

 

   

6301,or. Leova  str. Unirii, nr. 22  tel.fax (373) 2-27-63. 2-35-02  email: leovaprimaria@gmail.com  
 

 18.02.2022 
 

DECIZIA nr.1.5 

 

„Cu privire la activitatea  

SA „Apă-Canal Leova” în anul 2021” 

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (2) din Legea nr.436/2006 

„Privind administraţia publică locală”, examinînd rapoartele cu privire la 

activitatea SA „APĂ-Canal Leova” în anul 2021  

 

                             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 2021 (anexa nr.1). 

          2. Se pune în sarcina SA „Apă-Canal Leova” să elaboreze un plan de măsuri 

la lichidarea restanțelor. 

3. SA „Apă-Canal Leova” urmează să intensifice lucrul în teritoriu, cu 

beneficiarii, în vederea încheierii contractelor pentru prestarea 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 
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                                                                                                                  Anexa nr.1 la decizia  

                                                                                                                 nr.1.5 din 18.02.2022 

 
Informație cu privire la activitatea S.A.’’Apă – Cnal Leova’’  pentru perioada anului 2021. 

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standartelor Naționale de 

Contabilitate . Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în SNC nu au fost 

comise.                  

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   din totalul 

serviciilor și costitue 70,3 %, colectarea și epurarea apelor reziduale are o pondere de 21,4 %, exploatarea 

rețelelor inginerești are 1.7 % și sectorul de reparații și construcții 6.6 %. 

                                                Analiza              veniturilor. 

SECTOR VENIT TOTAL, MDL PROCENT 

APEDUCT 10 021 818,41 70,3 

ERI 3 300 292,06 23,1 

SCR 938 977,08 6,6 

TOTAL 14 261 087,55   

  

 SECTOR VENITUL OPERAȚIONAL, MDL PROCENT 

APEDUCT 5 328 892,17 59,9 

ERI 2 383 529,21 26,8 

ERI/ DES. THE. 244 069,85 2,7 

SCR 938 977,08 10,6 

TOTAL 8 895 468,31   

   TIP CLIENT SERVICII PRESTATE, MDL PROCENT 

POPULAȚIE 4 396 691,03 49,4 

AG .EC. 4 498 777,28 50,6 

TOTAL 8 895 468,31   

   SECTOR VENITUL FINANCIAR MDL PROCENT 

APEDUCT 4 692 926,24 87,5 

ERI 672 693,00 12,5 

TOTAL 5 365 619,24  

    Veniturile societății în 2020  au constituit suma de 13 283,2  mii lei, iar în anul 2021   14 261,01mii lei 

în creștere  cu 7,4% . 

    Sectorul Apeduct – care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă populației or. Leova,  

sferei sociale din oraș,  localitatilor Hanasenii Noi si or. Iargara a generat un venit total  în sumă de – 10 

021.8 mii lei, inclusiv s. Hanasenii Noi – 168.4  mii lei, or. Iargara- 287,2 mii lei, sat Cupcui – 1.7 mii lei 

,conectat la finele lunii decembrie 2021. În comparație cu  anul 2020  veniturile s-au majorat cu 5.8 %. 

Cheltuielile au constituit  10 117,1 mii lei și a inregistrat  un dificit in sumă de 95,3 mii lei. 
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  Volumul apei livrate in anul 2021 a constituit  289,0 mii/ m3 . Populației – 226,6 mii/ m3. A.E. – 25,4 

mii/ m3,  I.Bujetare – 37,0 mii/m3 .Este o creștere de 1,4 %.  În comparație cu Agenții Economici și 

Instituțiile Bugetare volumul maxim de apă livrat populației este  de 3,5 ori m/m. ( Instituții Bugetare – 26 

unități iar Agenți Economici – 73 unități, total – 99.) 

–Pierderile tehnologice și în rețea a apei în comparație cu anul 2020 care au constituit 31,8 % , în 2021 – 

31,7%  s-au micșorat cu 0,1 %  este un indiciu satisfăcător și o tendință in micșorarea pierderilor de apă.  

– Deranjamentele accidentale in rețea sau micșorat de la  88 în anul 2020  la 67 în anul de activitate  cu 21 

de unități. 

- Achitările populației au constituit – 103.6 %. 

- Exploatăm la moment 127  km rețele de apeduct cu diametrele de la D-63 mm – D-315 mm, dintre care 

există 800 m țavă de asbest cu D: 275 – 300 mm, cămine de distribuție si racordare 285 unități , 30 de 

hidranți, o stație de tratare a apeipotabile, cinci stații de pompare a apei și șapte rezervoare de apă potabilă 

cu capacitatea de 700 m3 două unități, 800m3 două unități, 1000m3, 2000m3 și 200 m3. 

 

     Sectorul de Exploatare a Rețelelor Inginerești – a înregistrat  un venit de 3 300.3 mii  lei, 

comparativ cu anul 2020  s-au mărit serviciile prestate cu 24,5 %. Cheltuielile au constituit   2 943,7 mii 

lei. A inregistrat venit în sumă de 356,6 mii lei. 

 Serviciul  transportarea apelor menajere  din haznalele gospodăriilor particulare și a instituțiilor 

din localitățile raionului Leova s-a majorat în comparație cu anul 2020 și respectiv veniturie au crescut de 

la 82,2 mii lei la 188,4 mii lei. (creșterea se datorează angajaților companiei  cu capital străin, care sunt 

cazați la Uzina Mecanică). 

La moment în exploatare sunt rețele de canalizare cu o lungime de 25,2 km, 110 cămine de revizie, Stația 

de epurare a apelor reziduale și două stații de pompare a apelor reziduale. Pe parcursul anului 2021 au 

fost înlăturate 116 deranjamente la rețelele de canalizare. 

     Societatea acordă servicii de deservire tehnică a rețelelor inginerești în blocurile locative, aflate în 

gestiune, și anume înlăturarea deranjamentelor apărute în rețelele inginerești. Pe parcursul anului de 

activitate sa-u înregistrat 219   deranjamente. Pentru acest serviciu s-a calculat suma de 244.1 mii lei, 

dar cheltuielile au fost de 521 mii lei. Tariful de 0,25 lei pentru 1m.p.  este un tarif neajustat din 

anul  2010, care nu acoperă cheltuielile. Real ar fi tariful de 0,65 lei pentru 1 m2. Aceasta și este 

cauza pierderilor acestei subdivizuini. 

     Sectorul de Construcție și Reparație –  a obținut un venit în valoare de 939 mii lei. Au fost prestate 

servicii populației cît și lucrări de reparație a unor obiecte a S.A. Apă – Canal leova. Cheltuielile au 

costituit 1129,2 mii lei. A generat pierderi în sumă de 190,2 mii lei. La lucrările cu forțele proprii nu s-au 

calculat cheltuielile de regie și beneficiu. Acest sector pînă în 2014 a fost permanent cu profit însă în 

ultimii ani din lipsă de volume de construcție practic nu are capacitatea de autofinanțare și din luna 

octombrie 2021 nu activeaza.  

În ansamblu pe Societate veniturile totale sunt în sumă de 14 261.1 mii lei iar cheltuielile constituie 

suma de 14190 mii lei. S-a înregistrat profit brut în sumă de 71,1 mii lei. 

Pe parcursul anului de activitate s-au efectuat lucrări de reparație necesare pentru funcționarea și 

exploatarea rețelelor de apeduct și canalizare în volum de 134 647,00 lei.  

De asemenea au fost îndeplinite  un șir de lucrări cu suportul financiar al APL, S.A. Apă – Canal leova și 

beneficiarii serviciilor în suma de 236 633,19lei și anume:  

-Reparația rețelelor de apeduct str. B.Glavan. 

- Extinderea rețelelor de apeduct str. Ștefan cel Mare. 

-Renovarea rețelelor inginerești în subsolulu blocului locativ str. Al. Cel Bun -43. 

-Betonarea întrârilor blocurilor locative str. Independenșei 13,15. Stefan cel Mare-67. 
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-Reparația parțială a acoperișului str. M.Varlaam -10.  

APL – 158 653,0 lei. S.A. Apă – Canal Leova -39 249,11lei.  Beneficiarii serviciilor – 38 731,08 lei. 

Lucrul cu consumatorii casnici. 

Pe parcursul anului de activitate au fost înmînate 657 scrisori de avertisment și au fost înaintate 

în Instanța de Judecată 107 de materiale în sumă de 168 539,37 lei.  21 cauze civile sunt integral 

achitate în sumă de 22 240,83 lei, iar 91 de cauze civile sunt în proces de judecată.     

                     Cheltuieli operaționale în anul de raportare – 2021.        

Pe parcursul anului 2021 au fost calculate și achtate impozite în sumă de 2 169.6 mii lei. Au fost efectuate 

cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 3 616.3  mii lei,  energia electrică – 1 083.2 mii lei, credit 

BERD – 840.8 mii lei, dobîndă credit – 53.3 mii lei,  cheltuieli de materiale și tehnologice – 1 262.7 mii 

lei, combustibil – 403 mii lei, cheltuieli de reparație și întreținere a autovehiculelor – 117 mii lei, reparație 

utilaj – 11.6 mii lei, protecția și securitatea în muncă – 66.9 mii lei, servicii  bancare – 18.9 mii lei, revizia 

tehnică a autovehiculelor – 6,3 mii lei,  blancuri hîrtie rechezite – 33.1 mii lei, Gaz pentru încălzire – 28.0 

mii lei, servicii paza de stat – 62.1 mii lei, servicii telefon/internet – 28.0 mii lei, plăți regulatorii ANRE – 

13.5 mii lei, cotizație de membru asociație – 47.2 mii lei, cheltuieli pentru deservirea programei 1C – 6.0 

mii lei, abonament reviste speciale – 6.0 mii lei,  ajutor material  – 3.6 mii lei, mentenanță sistem 

SCADA, Deservirea pompelor WILO – 79.2 mii lei. Control medical – 17.0 mii lei, verificare 

metrologică a contoarelor – 20 mii lei, servicii de persoane terțe – 6,2 mii lei, realizarea contoarelor – 

51.0 mii lei, ținere registru acțiuni – 1,4 mii lei și alte plăți necesare pentru  activitatea Societății.  

                                Rambursarea creditului BERD.                                                           

        Conform graficului de recreditare în lunile iulie și decembrie a anului de activitate a fost efectuat 

transferul la contul APL în sumă de 894,10 mii lei 

-Pe parcursul anului de activitate 2021 indicatorii de performanță au următorul   nivel:       

- Majorarea veniturilor societății  -  8 %        

- Acoperirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă -100 %     

- Livrarea apei potabile – 24 x 24 ore – 100 %  

- Micșorarea perderilor de apă de la 31,8%  la 31,7 % cu 0,1 %  

- Majorarea volumului apelor reziduale  cu 1,4 % în comparație cu anul 2020    

-  Încasările  pentru serviciile prestate – 103,6 %  

- Calitatea apei potabile confirmată prin procesele verbale nr.602-604- corespunde   HG 934/2.  

- Acoperirea cu servicii de evacuare a apelor rezide, Blocuri locative – 100 %,               Case particulare – 

17 % (401). După finalizarea proiectului Extinderea rețelelor de canalizare au posibilitatea de a se conectea 

la rețelele nou construite 600 de familii care locuiesc în partea de Nord –Vest al orașului. 

 - Achitarea calculelor impozitelor, energiei electrice, salariului și altor plăți – 100 %   

- Prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare calitative; 

- Extinderea ariei de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă în localitățile Flipeni, 

Raniomanovca, Cupcui și comuna Sărata Nouă din luna ianuarie 2022 iar din luna februarie în localitățile 

Sîrma și Tochile-Răduc din Raionul Leova. 

Tarifele pentru serviciile prestate.  

        Din data de 08 ianuarie 2021 au intrat în vigoare noile tarife pentru prestarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare, care au fost aprobate de ANRE prin Hotărîrea nr.534 din 24.12.2020 și 

publicată în Monitorul Oficial nr.1-8 din 08.01.2021. 

Servicii de aprovizionare cu apă potabilă consumatorilor casnici – 14,94 lei/m3/16,03 

Servicii de aprovizionare cu apă potabilă consumatorilor non casnici – 30,00 lei/m3 (fără TVA). 

Servicii evacuarea și tratarea apelor reziduale consumatoriilor casnici – 9,59 lei/m3.  
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Servicii evacuarea și tratarea apelor reziduale consumatorilor non casnici – 31,57 lei/m3.(fără TVA) 

Tariful mediu - pentru apa potabilă - 17,39 lei/m3; apa rezidă –16,93 lei/m3.Total –34,32 l/m3.    

Prognoza financiară pentru anul de activitate 2022.  

      Se preconizează veniturile operaționale pentru anul de activitate 2022, în baza volumelor livrării apei 

potabile a anului  2021 cu o creștere a volumelor livrate în localitățile Filipeni, Romanovca, Cupcui, 

Sărata Nouă, Sîrma și Tochile Răducani în primele  luni ale anului 2022(deja au fost depuse documentele 

pentru reperfectarea licenței de prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă pentru aceste 

localități). 

 Conform programului de activitate al S.A. Apă – Canal Leova în anul de activitate  pentru anul 2022:  

-Venitul total   -  15 120,0 mii lei.  

-Populație  - 6 086,9 mii lei.  

-Pentru necesități social – comunale – 3 667,5 mii lei.  

-Venit financiar  -  5 365,6 mii lei.  

-Cheltuieli  -  14 991,6 mii lei.  

-Profit  -  128,4 mii lei.  

Pentru anul 2021 în planul de investiții au fost preconizate următoarele obiective: 

- Extinderea sistemului de canalizare în or.Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în 

or.Leova. Sursa de finanțare este GIZ, APL și contribuția populației. Valoarea proiectului este de 46447,9 

mii lei și prevede extinderea rețelelor de canalizare pe o lungime de 17 km și conectarea la acest sistem a 

717 beneficiari. Proiectul a fost finisat la finele anului. La sistemul de canalizare la moment s-au conectat 

116 locuitori ai caselor individuale. Urmează să se conecteze și ceilalți pe parcursul anului 2022. 

- Reparația capitală a rețelei de apeduct, str.Ștefan cel Mare d-63 mm, pe o lungime de 85 m în 

valoare de 10,73 mii lei; 

- Conectarea porțiunii de rețea la rețeaua funcțională de apeduct str.Burebista, cu lungimea de 224 

m, în sumă totală de 41,7 mii lei, dintre care finanțat de APL – 20,9 mii lei, populația – 12,5 mii lei și 

Apă-Canal 8,3 mii lei; 

- Reparația capitală a rețelei de apeduct cu d-63 mm și 90 mm pe o lungime de 250m în valoare de 

60,9 mii lei pe str.B. Glavan. S-au valorificat 42,2 mii lei, dintre care APL-21,1 mii lei, populația 12,7 mii 

lei și Apă-Canal – 8,4 mii lei; 

- Reparația capitală a porțiunii rețelei de canalizare de la întrările în blocurile locative de pe str. 

I.A.Teodorovici 1, Ștefan cel Mare 67 și Independenței 13, 15 din azbest  d-110 mm cu PVC pe o 

lungime de 144 m în valoare de 39,7 mii lei, dintre care contribuția APL – 21,7 mii lei; 

- Reparația capitală a pompei ROVATTI la stația de pompare a apei potabile tr.II în valoare de 21 

mii lei; 

- Reparația utilajului pentru producerea hipocloritului de sodiu, pentru asigurarea 

continuitățiiprestării serviciului public de alimentare cu apă potabilă calitativă în valoare de 103,9 mii lei;  

- Achiziționarea contoarelor cu D-150 mm în valoare de 58,45 mii lei; 

- Includerea în sistemul automatizatSCADA a stației de pompare str.Ștefan cel Mare și 

rezervoarele de apă potabilă din s.Hănăsenii Noi în valoare de 24 mii lei; 

- Instalarea sistemului de semnalizare la rezervoarele de apă potabilă a localităților s.Romanovca, 

Filipeni și Cupcui – aceste lucrări  n-au fost îndeplinite din motivul că recepția finală a extinderii rețelelor 

de apeduct din aceste localități a fost efectuată la finele anului 2021;                  

                     Planul investițional pentru anul de activitate 2022.                                                                                                                                    

Pentru anul 2022 Administrația S.A Apă – Canal Leova își propune următoarele activități:   

         1.Procurarea și instalarea pompei pentru pomparea apelor reziduale pe str.Tighiceanului, 98 din 

surse proprii în valoare de 84,0 mii lei; 

         2. Achiziționarea contoarelor D-150 mm în valoare de 58,45 mii lei; 
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         3.Construcția rețelei de apeduct pe str. Cahulului către Stația de alimentare cu combustibil VENTO 

pentru asigurarea cu apă potabilă 24/24 ore. 

        4. Modificarea programului 1-C în conformitate cu legislația în vigoare.Suma estimată a investiției 

din surse proprii este de 22 mii lei 

        5.Construcția gardului de protecție la rezervoarele de apă potabilă din localitatea Romanovca.   

        6. Instalarea sistemului de semnalizare a rezervuarelor pentru apă potabilă din localitățile Filipeni, 

Romanovca, Cupcui,  Sărata Nouă, Sîrma, Tochile-Răducani și transmiterea seviciului Pază de Stat 

pentru siguranță în expluatare. 

Administrator  

S.A. ’’Apă - Canal Leova’’                                                         Antoniu Victor.   
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