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Anexă la Decizia nr. 4/15 din 09.06.2021 

“Cu privire la raportul de activitate a 

ÎM “Servicii Publice Cimişlia” pentru anul 2020” 



Denumire completă - Întreprinderea Municipală ”Servicii PubliceCimișlia”

Denumirea prescurtată ÎM ”Servicii Publice Cimișlia”

Forma juridică de organizare Întreprindere municipală

IDNO 1011605000455

Data înregistrării de stat 31.03.2011

Modul de constituire Reorganizare

Contacte MD-4101, str. IorgaNicolae, 108, or. Cimișlia, R. Moldova

Telefon (241) 23866

Obiectul principal de activitate

conform extrasului din registru de Stat Conform statutului aprobat de catre consiliului local

Fondator Consiliul Orășenesc Cimișlia
Administrator iterimar Cazac Adelina,  din 13.11.2019



Activitățile distincte de acordare a serviciilor conform obiectului principal 

de activitate sunt:
Aprovizionarea consumatorilor cu apă potabilă; 

Evacuarea apelor reziduale de la abonați; 
Evacuarea deșeurilor menajere solide; 

Gestionarea pieții orășenești Cimișlia;

Gestionarea liniei de brichetare;

Gestionarea Parcului industrial Cimișlia;  

Alte servicii comunale – gestiunea cimitirului orășenesc.



Indicatori 

Nr. De abonati ai

serviciului de 

aprovizionare cu apă

Nr. de abonați
beneficiari ai  

serviciului de 

apeduct canalizare

Nr. De abonați 
beneficiari doar de 

serviciul canalizare

Nr.beneficiarilor ai 

serviciului de 

colectare a deșeurilor 

menajere

Or.Cimișlia  -populația 3478 1501 78 7316

s.Bogdanovca Veche- 412 0 0 0

s.Bodanovca Nouă- 81 0 0 0

s. Dimitrovca- 101 0 0 0

s. Topala 252 0 0 0

Institutii publice- 14 13 1 28

Agenți economici- 18 52 3 191

Total abonați și 
beneficiari  ai 

serviciilor

4524 1501 82 7535



Apeduct 5348,38
56%

Canalizare 
1944,53

20%

Salubrizare 
1609,97

17%

Pia'a 562,75
6%

Linia de 
brichetare 116,8

1% Parcul industrial 
3,23
0%

Ponderea veniturilor 2020-9585,6
mii lei

Apeduct 5348,38 Canalizare 1944,53

Salubrizare 1609,97 Pia'a 562,75

Linia de brichetare 116,8 Parcul industrial 3,23

Tipurile de 

activități
2019

mii lei

% 2020

mii lei

% Diferență 

de venituri 

față de 

anul 

precedent,

mii lei

Apeduct 5144,55 53 5348,38 55,9 203,83

Canalizare 1888,57 19,47 1944,53 20,07 55,96

Salubrizare 1866,84 19,36 1609,97 16,86 -256,87

Piața 713,38 7,36 562,75 5,89 -150,63

Brichetare 75,2 0,79 116,8 1,21 41,6

Parc 

industrial

1,6 0,02 3,32 0,03 1,72

Total anual 9701,3 9585,63 -115,67
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Cheltuieli total 2020, -9670,1 
mii lei

Tipurile 

de 

activități

2019

mii lei

% 2020

mii lei

% Diferență 

de 

cheltuieli

față de 

anul 

precedent

Apeduct 4397,5 40,56 4032,13 41,69 -365,37

Canalizare 1918,8 17,7 2005,7 20,74 86,9

Salubrizare 3073,6 28,35 2530,24 26,16 -543,36

Piața 676,82 6,24 681,53 7,04 4,71

Brichetare 773,65 7,15 420 4,34 -353,6

Parc 

industrial

0 0,5 0,5

Total anual 10840,37 9670 -1170,27



Situația 

venituri 

/cheltuieli 

total,mii lei

2016 2017 2018 2019 2020

Venituri 424,6 7589,9 8965,7 9701,3 9585,63

Cheltuieli 7387,6 7711,2 9447,9 10840,37 9670,1

Situația 

profit/pierde

ri

(276,29) (121,375) (482,18) (1139,07) (84,47)



Tipuri de 

cheltuieli 

anuale de 

bază

2016 2017 2018 2019 2020

Salariu 2249,2 2480,2 3601,7 4230,4 4236,3

Contribuții 
sociale și 
medicale

618,53 682,06 934,9 951,8 953,16

Combustibil 363,3 408,7 480 594,7 393,4

Energie 

electrică

1152,4 1473,8 1617,7 1613,7

Uzura 

mijloacelor

fixe

1676,9 1552 1357,8 1552,6 1078,83



Apeduct



Indicatori 

Beneficiari Volumul de apă 

captat,mii m3

2019

Volumul de apă 

facturat, mii m3

2019

Volumul de apă 

captat,mii m3

2020

Volumul de apă 

facturat, mii m3

2020

Or.Cimișlia  - 550,87 221,063 536,0 238,6

s.Bogdanovca Veche- 36,28 15,6 47,4 15,2

s.Bodanovca Noua- 4,43 2,00 5,04 2,8

s. Dimitrovca- 7,96 5,5 10,5 5,7

s. Topala 22,36 7,9 7,0 2,5

Instituții publice- 19,7 14,7

Agenți economici- 28,33 30,2

Total volume 621,9 300,09 606 309,8
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Venituri apeduct 2020-5348,38 mii lei 4237,9 604,6 279,2 45,07 171,9 0,47 0,38 1,2 -7,4 3,158 1,745 10,67

Venituri apeduct 2020-5348,38 mii lei



Lucrări sectorul apeduct

• Lucrări de schimbare montare a 
turnului cu scopul îmbunătățirii 
serviciului de aprovizionare cu 
apă a cetățenilor, procurat din 
mijloacele financiare ale 
Întreprinderii  și achitat pe 
parcursul anului 2020- la Sonda 
nr 4 str. Mihai Eminescu cost 
total al lucrărilor-108,3 mii lei
fără TVA



Instalarea turnurilor :Rețele Electrice,Cetatea Albă și Bogdanovca Nouă 

procurate din sursele APL-270 mii lei și lucrările de instalare efectuate din 

sursele Întreprinderii Municipale-costul lucrărilor-33,2mii lei

• Instalarea unui turn de rezervă, renovat de către Întrprindere in s. Bogdanovca 
Veche pentru asigurarea cu presiune a unei regiuni –cost de renovare și instalare-13 
mii lei

• Montarea 100 m teava ø 50 str-la Muzicescu-3,mii lei.

• Schimbarea conductei Maria Bleah Conoval 30m.

• Schimbarea conductei Str. Ștefan cel mare 2- ,țeavă 105m ø32-2,7mii lei

• Au fost schimbate pompe ale sondelor in valoare de 73,5 mii lei,servicii de 
schimbare constituind 27,9 mii lei



Sfirșitul lunii iulie-începutul lunii august Schimbarea rețelei M.Eminescu 43-

Alexandru cel Bun 120 -175 m, D200 țeavă, cost total al lucrărilor-123,14 mii lei 

fără TVA.



Au fost procurate 865 m țeavă cu ø 

75, în sumă de 37,2 mii lei Dintre 

care pentru schimbarea conductei 

str. Alexandru cel Bun 173 m, ø 75 

,în sumă de 7,7 mii  lei,cheltuieli în 

total suportate de întreprindere au 

constituit 15,7 mii  lei,  cetățenii au 

contribuit la lucrările de instalare .

665m în sumă de 29,5 mii lei au 

fost transmise locuitorilor de pe 

strada 31 august care urmează în 

anul 2021 să fie schimbat traseul de 

apeduct,la fel cu contribuție în ceea 

ce privește montarea.

Restul de 27 m a ramas în sold. 



Schimbarea conductei ø 75 -80 m str. 

Decebal,cu contribuția Consiliului Raional



S-au efectuat lucrări de renovare a stației de 

pompare Nr2 Ion Creangă costul lucrărilor 

fiind de-28,8 mii lei 

Până la începutul lucrărilor:



După finisarea lucrărilor:

• Au fost instalate geamuri termopan,Schimbată ușa de la intrare, instalat sistem de 
scurgere al acoperișului



Întreprinderea a beneficiat în cadrul proiectului SDC/ADA,,Consolidarea cadrului 

instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație,echipament ce include (pompe 

submersibile,stație de ridicare a presiunii,panouri de protecție,,ec.) ,pentrub Sonda  

819,Stația Nr4 ,Mihai Eminescu și  sonda Nr.120, Stația ,Nr.2 Ion Creangă.



A fost instalată o pompă de rezervă din inox adusă de la reparației 

13 mii lei, la priza Centrală la sonda 693.



Pe parcursul anului au fost 

inregistrate și înlăturate 230 

avarii de rețea

Pe parcursul anului au fost 
înregistrate și înlăturate 230 avarii de 

rețea.

Au fost efectuate verificări ale 
rețelelor și contoarelor în rezultatul 

cărora au fost identificate 32 de 
consumuri frauduloase care au 

generat venituri de 172 mii lei fără 
TVA.

Au fost efectuate cu regularitate 
spălări ale bazinelor și lucrări  de 

dezinfectarea a apei.

Au fost efectuate analize ale apei în 
valoare de 26,8 mii lei fără TVA

A fost procurat echipament  
protecție vară și iarnă pentru 
angajații din sectorul apeduct



Au fost începute lucrările de instalare a gardului pentru 

zona de protecție a sondelor,pentru aceasta au fost 

procurați 150 pari din beton cu sârmă armată-1,8 mii lei .



Sectorul Canalizare
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Venituri Canalizare 20202 1002,3 480,1 277,2 74,9 81,85 155,17 28

Venituri Canalizare 2020- 1944,53 mii lei



• Afost procurat o remorcă de tip TVS, pentru curățarea stațiilor de pompare-
costul fiind de 16,8 mii lei.

• Au fost efectuate lucrări de curățare a tuturor stațiilor de pompare.

• Au fost efectuate lucrări de automatizare a Stației centrale de pompare .

• A fost dotată stația de pompare din Cogâlnic cu o pompă de 28 mii lei.

• Au fost înlăturate 5 avarii la rețeau centrală regiunea Recea.

• Deconectarea conductei vechi de canalizare şi conectarea la conducta nouă str. 
V.Alecsandri.

• Au fost efectuate lucrări de salubrizare și a amenajare e terenului din preajma 
stației centrale de pompare și stația de epurare.

• Au fost identificați noi beneficiari ai serviciului de canalizare



• A fost schimbată conducta centrală din curtea 

blocului  Stamati 12- ø 160 , 24 m, costul lucrărilor-

8,4 mii lei



Schimbarea conductei dintre blocurile Stamati 20-22

,inclusiv schimbarea conductei în curtea blocului 

Stamati 22- 90 m ,costul lucrărilor și la materialelor 

,înafară de fântânile de vizită care au fost construite în 

baza Proiectului Bugetul Civic cu aportul 

Administrației Publice în sumă de 8,5, iar restul 

lucrărilor efectuate de către întreprindere a constituit 

28,8 mii lei





Sector Salubrizare



209,1

60

17,142

831,27

338

13,17

6,538

39,55

71,9

18,06

1,15

4,02

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Amenajarea teritoriului

Arenda baza

Deșeuri plastic

Servicii de evacuare deșeuri populației

Evacuarea deșeuri instituții publice

Întreținerea locului la cimitir

Rezervare loc cimitir

Servicii excavator

Servicii tractor

Servicii transport

Altele

Amenaj
area

teritoriu
lui

Arenda
baza

Deșeuri 
plastic

Servicii 
de 

evacuar
e 

deșeuri 

populați
ei

Evacuar
ea 

deșeuri 

instituții 
publice

Întrețin
erea 

locului 
la 

cimitir

Rezerva
re loc
cimitir

Servicii
excavat

or

Servicii
tractor

Servicii
transpor

t
Altele

Venituri salubrizare 2020- 1609,9 209,1 60 17,142 831,27 338 13,17 6,538 39,55 71,9 18,06 1,15 4,02

Venituri salubrizare 2020- 1609,9 mii lei



• Construcția acoperișului pentru garaje-250 m2 și la depozit 
120 m2,la baza de producere,pentru reparație au fost 
cheltuite 3,1 mii lei la procurarea cherestelei

• Amenajarea gunoiștei Stefan cel Mare 142

• A fost instalat sistemul GPS de monitorizare a mijloacelor 
de transport

• Lucrări de salubrizare a cimitirului

• Au fost efectuate lucrări de dezinfectare și întreținerea a 
platformelor cu tomberoane

• Schimbarea locului gunoiștei de pe adresa Stamati  20 ,cu 
cheltuielile acoperite de către Administrația publică.

• Amenajarea drumului de acces la poligonul de depozitare a 
deșeurilor

• Procurarea echipamentului de protecție pentru angajații din 
sectorul salubrizare

• Au fost lichidate platforme pentru depozitarea deșeurilor 
care erau problematice, Str. Traian, A.Perciun, Al.cel Bun, 
N.Iorga,Ion Popușoi.

• Au fost efectuate lucrări de amenajare și defrișare a 
teritoriilor grădiniților Ghiocel și Foișor.

A fost construită platforma pentru depozitarea deșeurilor 

grădinița Scufița Roșie,cu acoperirea cheltuielilor de către 

Administrația publică Locală



Lucrări de salubrizare în regiunile orașului cu acoperirea cheltuielilor de către 

Administrația publică locală, Ștefan cel cel Mare 98,Anatolie Perciun,Cetatea 

Alba 14,Nicolae Iorga,



Întreprinderea a colectat de la 

cetățeni și a transferat în bugetul 

Administrației publice locale pe 

parcursul anului 2020, taxa de 

salubrizare în valoare de 949 mii 

lei.

• Întreprinderea a participat în procesul de 
informare a cetățenilor din cadrul
proiectului Modernizarea 
Managementului Deșeurilor Solide în 
orașul Cimișlia, satele Bogdanovca 
Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca.

• Acest proiect a fost implementat de către 
Agentia de Democratie Locala din 
Moldova sprijinul UE (75%) și 
contribuția primariei Cimislia (25%).

• În urma acestui proiect întreprinderea a 
beneficiat de 100 euro containere cu 
volumul de 1,1 m3,care au fost 
repartizate la paltformele de colectare a 
deșeurilor ,la agenții economici și 
instituții publice.



• În urma proiectului cu genericul,,Donează 
pentru o Cimișlie curată,,,întreprinderea a 
beneficiat de o autospecială Gaz Next,pentru 
evacuarea deșeurilor.

• Bugetul acestui proiect a fost constituit  din 
sursele de finanțare ale:

• Guvernului Republicii Moldova prin 
Programul „DAR 1+3”;

• Din bugetul local al orașului Cimișlia;

• De la Guvernul Elveției prin programul 
MiDL PNUD Moldova;

• Și donațiile făcute de locuitorii,agenții 
economici ai orașului Cimișlia.



Piața



Pe parcursul anului venituri la acest sector au 

fost înregistrate-562,750 mii lei

• La moment Întreprinderea are încheiate contracte de arendă cu 167 persoane 

juridice și patentari care activează pe teritoriul pieței

• Pe parcursul anului au fost efectuată inventarierea gheretelor 

• Reamenajarea sectorului unde se comercializează legumele ,fructele,produsele 

agricole,

• Procurarea echipamentului de protecție a personalului

• Au fost efectuate lucrări de reconstrucție a terenului de pentru depozitarea 

deșeurilor,prin construcția unui șopron pentru depozitarea cartonului

• Reparația porților de la intrare,vopsirea acestora



Numerotarea gheretelor

Împrospătarea marcajelor de pe teritoriul peței

Procurarea urnelor stradale pe teritoriul pieței

Evacuarea gheretelor fără proprietar.

Reorganizarea procesului de intrare pe teritoriul pieței,în legătură cu situația
COVID-19,procurarea a 2 termometre electronice, Dotarea cu echipament de 

protecție, procurarea soluției dezinfectante

Procurarea uscător de mâini wc din piață

Dezinfectarea permanentă a teritoriului pieței 



Linia de brichetare




