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                                                                       Raportor  

                                                                       Preşedintele  ACA”Xxxxxx” xxxxxxxxxxx 

 

Stimaţi consăteni!  

Aprovizionarea cu apă potabilă a satului ,este sarcina premordială  

în activitatea asociaţiei .Începînd cu luna decembrie 2005  şi pînă în prezent ,pe 

parcursul  a 8 ani asociaţia a activat avînd ca bază livrarea apei potabile de calitate ,astfel 

sporind interesul populaţiei satului spre a îmbunătăţi şi extinde apeductul.Dovada este 

,creşterea numărului de gospodării care au fost conectate la apeduct de la 201 în 2005 la 

212  -2012 sau 86% din totalul de 247 gospodării ,din care 32 nu-s în sat. 

 Considerabil a crescut volumul de apă potabilă folsită 3,6mii m³ 2006 pînă la 8,6mii m³ 

în 2012. 

    Un indice destul de convingător este şi creşterea numărului de gospodării care 

utilizează apa avînd trasă în casă de la 3 gospodării  în 2006 la 111 în 2012,băi de la 4 

2006, la  60 în 2012,viceuri în încăperi de 2 -2006,la 41 -2012.Aceasta  ne dovedeşte că 

folosirea apei e în creştere şi avem un nivel de trai mai bun al cetăţenilor satului.Un 

indiciu ,este şi asigurarea cu apă potabilă a instituţiilor sociale –şcoala primară –

grădiniţă,centrul medicilor de familie ,primăria ,2 magazine .Beneficiarii de apă potabilă 

depăşeşte cifra de 800 de cetăţeni ai satului ,s-au costituie peste 90%. 

  Pornind de la necesităţile în creştere ale cetăţenilor de apă potabilă asociaţia a 

întreprins şi întreprinde toate măsurile în vederea asigurării stabile a funcţionării 

întregului sistem de aprovizionare cu apă.Astfel sistematic se înfăptuieşte toate lucrările 

de monitorizare a efecienţei funcţionării sistemului. 

La   etapa actuală constatăm ,că debitul de apă provenit din captarea izvoarelor ne 

asigură necesităţile de apă a întregii  localitîţi şi constituie peste 82m³ în 24 ore.S-au 

izvoarele de sus acumulează 35 lit/ min,2,1m³ pe oră ,50m³  în 24 ore.Izvorul de jos  

acumulează 19 lit.min,1,14m³pe oră şi 27m³ în 24 ore .În total peste 82 m³ în 24 ore s-au 

cîte 400 lit de apă pe un beneficiar în 24 ore.  

 Menţionăm faptul că ,asigurarea beneficiarelor cu apă potabilă neîntrerupt e posibilă 

doar numai atunci cînd vom conştientiza că  apa are o singură destinaţie –potabilă. 

Să încercăm să analizăm dinamica folosirii apei pe parcursul anului 2012.În lunile de 

iarnă se consumă în mediu 400m³de apă lunar 640m³ de apă lunar în lunile de primăvară 

–toamnă şi 1080 m³ de  apă lunar în lunile de vară.În total în anul 2012 s-a consumat 8,6 

mii m³ de apă ,sau 717 m³ mediu lunar.Ce constituie 4,5m³ de apă la un beneficiar ori 

150 litri zilnice la  un beneficiar .Putem constata ,că capacitatea izvoarelor care 

constituie 2,4m³lunar ne permit asigurarea localităţii cu apă potabilă constant ,însă 

pentru perioada de vară apar unele probleme fiindcă cerinţa de apă depăşeşte capacitatea 

izvoarelor ,mai cu seamă în perioada de secetă.Deaceia solicităm de la D-re o atîrnare 

mai responsabilă în vederea folosirii apei  potabile pe perioda critică. 

  Pe perioada de activitate ACA”Xxxxxx”sistematic a întreprins toate măsurile în 

vederea asigurării stabile a funcţionarii apeductului. Astfel în perioada martie –aprilie se 

efectuiază lucrările de profilaxie a întrgului sistem începînd cu curăţarea şi dezinfectarea 

fîntînilor de captare ,rezervuarelor şi întregului apeduct ,ca ulterior să se efectuieze 

analiza de laborator a calităţii apei.Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat lucrări tehnice 

în vederea schimbării pompei şi automatului nou ,care au fost procurate în luna aprilie 

,iulie la suma de 13100. 



Conform obligaţiunilor contractelor de prestare a serviciilor cu beneficiarii asociaţia este 

obligată de a furniza apă potabilă în cantitate deplină şi de calitate .Beneficiarii la fel au 

obligaţiuni care trebuie respectate.Un punc din obligaţiunile beneficiarului este  de a 

plăti factura în mărime deplină şi în termenul prevăvăzut,iar unii beneficiari nu respectă 

obligaţiunea. 

Media lunară de debitori constituie  60- 70 persoane .Pe  parcursul activităţii asociaţiei  

s-a dovedit că beneficiari care sînt amplasaţi  în  zone ridicate sînt cei mai mulţi 

răuplatnici.  Din această cauză se destabilizează starea economică a asociaţiei : 

     -se micşorează veniturile ,ca urmare se pun în pericol achitările de servicii a 

asociaţiei cu părţile terţe. 

     -se pune în pericol activitatea asociaţiei. 

Deci pentru a avea o activitatea stabilă şi eficientă a asociaţiei este nevoie ca toţi 

membrii să îndeplinescă obligaţiunile contractului de prestare a serviciilor.Deaceia se 

propune ca în cadrul adunării de astăzi să primim o decizie mai drastică faţă de 

beneficiarii care nu achită serviciile: prin avertizări ,deconectări sau pînă la excluderea 

din asociaţie. 

 Dacă vrem ca asociaţia să fie durabilă şi să asigurăm funcţionalitatea ei pe termen lung 

,adică pînă la 45-50 ani ,e nevoie ca anual capitalul financiar să fie în creştere ,pentru a 

înfăptui în termeni optimi renovarea .repararea elementelor tehnici ai apeductului. 

 Analizînd situaţia  financiară a asociaţiei pentru anul 2012 putem constata ,că la  

capitolul încasări avem 94863lei tot. :provenite din contribuţia pentru conectare 

5074lei,din prestarea seviciilor şi plata fixă de abonement -85758 lei încasate în casieria 

asociaţiei şi 4031 lei încasaţi pe contul banacar al asociaţiei.Sinicostul 1m³ de apă pe 

anul 2012 constituie 7,92 lei la care negativ a influienţat cheltuielile neprevăzute din 

2012-pompa nouă şi automatul electric  pe care s-au cheltuit 13100 şi s-a majorat 

sinicostul cu 1,20 lei.Totuşi în anul 2012 s-a obţinut  o creştere a surselor financiare la 

contul bancar de la 22714,52 la 33663,86 la 31.12.O dezvăluire mai amplă a  încasărilor 

şi cheltuielilor asociaţiei se va anexa. 

        Anexe la Procesul Verbal al Adunării Generale  din 10.03.2013 
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