
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СОРОКА

Proiect:

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la declararea insolvabilității
SA „Regia Apă Canal Soroca”.

În temeiul art. 14 alin (2) punctul c), art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (1) al
Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Statutul Societății pe
Acțiuni „Regia Apă Canal Soroca” (în redacție nouă din 2013) din 21.06.2013,
Capitolul 6, articolul 21, alin. (3), punctul k) prevede „Adunarea generală a
acționarilor are următoarele atribuții... hotărăște cu privire la reorganizarea sau
dizolvarea societății...”. Totodată în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149
din 29.06.2012, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, articolul 14, alin (1) „debitorul este
obligat să depună cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate
dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10”. Concomitent, art. 10, alin
(2) al acestei legi prevede „temeiul general de intentare a unui proces de
insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului...”. Având în vedere
Nota informativă a administratorului SA „Regia Apă Canal Soroca” Consiliul
Municipal DECIDE:

1. Se declară insolvabilitatea SA “Regia Apă Canal Soroca” în conformitate cu
Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

2. Se împuternicește primarul mun. Soroca, d-na Pilipețchi L. cu dreptul de a
depune Cererea introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate în
conformitate cu art. 29 alin (1) punctul i) al Legii privind administrația publică
locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006.

3. Se pune în sarcina administratorul SA “Regia Apa Canal Soroca”
pregătirea planului de măsuri privind reorganizarea economico-financiară a SA
“Regia Apa Canal Soroca”.

4. Ргеzеntа decizie se aduce la cunoștință prin publicarea în Registrul de Stat
al Actelor Locale si totodată se соmunică prin transmiterea copiilor:

 Primarului municipiului Soroca;

 Administratorului SA „Regia Apă Canal Soroca”.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETARUL C/M SOROCA MARCEL BUŞAN

Elaborat: Ojog Mihail, Administrator SA „Regia Apă Canal Soroca”

Coordonat:
____________ Pilipețchi L, primar mun. Soroca

Avizat:



____________M. Buşan, secretarul C/m

____________ V. Cojocaru, jurist

Notă informativă

Cu privire la activitatea administratorului

și situația SA „Regia Apă Canal Soroca”

Perioada 03 mai -31 octombrie 2019

Analiza operațională

În calitate de administrator al SA „Regia Apă Canal Soroca” în perioada

mai-octombrie 2019 am întreprins un șir de măsuri de organizare a activității

operaționale dintre care:

 S-au întreprins măsuri de monitorizare și control al consumatorilor și s-au

depistat un șir de conectări frauduloase la rețeaua de apeduct, care au fost

stopate și în continuare monitorizăm acești consumatori.

 S-au efectuat achitări către ÎIS „Acva-Nord” în sumă de 4 812 807,46 lei față

de aceeași perioada a anului precedent 3 359 302,21 lei, sau cu 1 453 505,25

lei mai mult.

 Au fost constatate și înlăturate neconformități privind darea în exploatare și

verificarea metrologică pentru 4 apometre din cele 8 indicate în fișa de

evidență a apei procurate de la ÎIS „Acva-Nord”.

 S-a depus Solicitare la ANRE cu calculele primare pentru ajustarea tarifului

la serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

 S-au restabilit pașapoartele tehnice ale sondelor de la Priza de apă Egoreni.

 S-a lucrat asupra formării imobilizărilor corporale în mun. Soroca în urma

proiectului implimentat din proiectul de dezvoltare finanțat prin creditul

BERD.

 S-a modificat și s-a aprobat schema de încadrare cu calculul salarizării în

conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 232 din 24.04.2019 care prevede

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 2775 lei

pe lună. Amintim că pînă a prelua activitatea salariul angajaților era calculat

din cuantumul minim în mărime de 2380 lei din anul 2017, care la moment



Anul 2018

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrieoctombrie Total

Apă primită Mii m.3 128,9 143,4 129,4 131,6 139,6 125,3 798,2

Apă livrată Mii m3 68,6 74,4 68,6 68,6 77,2 69,5 426,9

Devieri Mii m3 60,3 69 60,8 62,9 62,4 55,8 371,2

Anul 2019

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrieoctombrie Total

Apă primită Mii m.3 108,9 116 125,6 137,3 125,1 103,5 716,4

Apă livrată Mii m3 67,2 75,5 79,5 74,8 80,9 71,6 449,5

Devieri Mii m3 41,7 40,4 46,1 62,5 44,2 31,9 266,8

nu era actualizat în conformitate cu legislația în vigoare.

 S-a reparat autospeciala Iveco Eurocargo care nu funcționa și nu participa în

procesul tehnologic.

 S-a reutilat autospeciala Iveco 60 C 15 cu furtun de serviciu.

 Au fost întreprinse măsuri de pregătire a autospecialelor și utilajelor din

garajul întreprinderii pentru perioada rece a anului.

Analiza volumelor

Dinamica apă primită-livrată perioada mai-octombrie 2019 în raport cu aceeași

perioadă a anului 2018:

Analizînd tabelele de mai sus observăm o schimbare considerabilă la capitolul

Devieri care în anul 2018 a înregistrat valoarea de 371,2 mii m3, iar în 2019 valoarea

de 266,8 mii m3. Diferența este de 104,4 mii m3.

Din totalul cumpărat în perioada mai-octombrie 2018 cu valoare de 798,2 mii m3, a



Anul 2018

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrieoctombrie Total

Venituri din

activitatea

operațională

Mii lei 1621,4 1725,4 1624,8 1609,1 1761,9 1653,6 9996,2

Venituri din

servicii

auxiliare

Mii lei 38,8 52 74,8 54,9 37,9 45,3 303,7

Anul 2019

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrie octombrie Total

Venituri din

activitatea

operațională

Mii lei 1575,8 1812,3 1872,1 1788,7 1893,7 1723,5 10666,1

Venituri din

servicii

auxiliare

Mii lei 30,9 67,6 102,6 88,9 65,7 60,4 416,1

fost livrată cantitatea de 426,9 mii m3 ce reprezintă 53,48% livrare și respectiv 46,52

% pierderi de apă. Pentru aceeași perioadă a anului 2019 valoarea procentuală este de

62,74 % livrare și respectiv 37,26 % pierderi de apă.

De aici deducem o îmbunătățire a situației în raport cu volumele de apă livrate cu

9,26 % și diferență de devieri 104,4 mii m3 în perioada mai-octombrie 2019 față de

aceeași perioadă a anului 2018.

Analiza financiară

1. Venituri

Dinamica veniturilor înregistrate de SA Regia Apă Canal Soroca pentru perioada

mai-octombrie 2019 față de aceeași perioada a anului 2018:



Denumire indicator Unit. de

măsură

Mai –octombrie 2018 Mai – octombrie 2019

Total venituri Mii lei 10299,9 11082,2

Anul 2018

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrieoctombrie Total

Cheltuieli din

activitatea

operațională

Mii lei 1769,4 1811 1776,4 1794,4 1884,1 1786,7 10822

Alte cheltuieli Mii lei 0 334,5 0 2,2 512,5 8,4 857,6

Anul 2019

Denumirea

indicator

Unit. de

măsură

mai iunie iulie august septembrieoctombrie Total

Cheltuieli din

activitatea

operațională

Mii lei 1687 1834,3 1735,3 1897 1798 1689,9 10641,5

Alte cheltuieli Mii lei 161,8 72,3 368 116,5 225,1 126,7 1070,4

Analizînd datele din tabelele ce reprezintă veniturile SA Regia Apă Canal Soroca

observăm o creștere pentru perioada mai-octombrie 2019 atît la capitolul venituri din

activitatea operațională, cît și la alte venituri. Suma acestora înregistrează valoarea de

11082,2 mii lei pentru mai-octombrie 2019, adică cu 782,3 mii lei mai mult

comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent,2018.

2. Cheltuieli

Dinamica cheltuielilor pentru perioada mai-octombrie 2018 -2019



Denumire indicator Unit. de

măsură

Mai – octombrie 2018 Mai – octombrie 2019

Total cheltuieli Mii lei 11679,6 11711,9

Așadar, la capitolul cheltuieli pentru perioada mai-octombrie 2019 înregistrăm suma

de 11 711,9 mii lei sau cu 32,3 mii lei mai mult decît în aceeși perioadă a anului 2018.

Însă este de meționat faptul că SA Regia Apă Canal Soroca a fost preluată în situația

neachitării datoriilor față de furnizorul principal ÎIS Acva-Nord. Pentru perioada mai –

octombrie 2019 au fost efectuate achitări cu ÎIS Acva-Nord în sumă totală de

4 812 807,46 lei. Tot aici reamintim asupra faptului ca conturile bancare ale SA Regia

Apă Canal Soroca sunt sechestrate din cauza neachitării datoriilor parvenite și toate

operațiunile financiare au loc prin intermediul executorului judecătoresc, cu achitarea

taxelor de stat și a onorariului executorului judecătoresc.

3. Activitatea financiară

SA Regia Apă Canal este implicată în 2 credite după cum urmează:

1. ACORDUL DE CREDIT SUBSIDIAR din 15.04.2004 în cadrul Proiectului –

pilot de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Ministerul Finanțelor și

ÎM „Direcția de apeducte și canalizare din mun. Soroca” reorganizată prin

transformare în SA Regia Apă Canal Soroca, cu suma contractului de 2 265 000

Dolari SUA și ACORDUL ADIȚIONAL la ACORDUL DE CREDIT

SUBSIDIAR din 22.08.2018 în sumă totală de 1 822 740,26 Dolari SUA, cu

termenul de rambursare 15.04.2040. Conform Actului de verificare , cu suma

de 1 543 335 Dolari SUA la plata de bază, dintre care 48 120,72 Dolari SUA

reprezintă datoria cu termenul expirat la 30.09.2019.

2. CONTRACTUL DE SUB-ÎMPRUMUT din 19.01.2011 destinat pentru

alimentarea cu apă și canalizare în Republica Moldova încheiat între Consiliul

Raional Soroca ca împrumutător și ÎM „Direcția Apeducte și Canalizare”

reorganizată în SA Regia Apă Canal Soroca ca beneficiar și împrumutați fiind:

Primăria orașului Soroca, Primăria satului Zastînca, Primăria satului Egoreni,

Primăria comunei Rublenița, Primăria satului Regina Maria și Primăria satului



Hristici. Suma totală a contractului este de 1 333 333,33 Euro cu termenul de

rambursare la 19.06.2025 și Acordul Adițional nr.2/1 la contratul de

sub-împrumut din 19.01.2011 încheiat între Consiliul Raional Soroca și SA

Regia Apă Canal Soroca în 19.04.2019 cu suma totală de 1 196 447,99 EURO

și termenul de rambursare la 19.06.2032.

Aici este de menționat faptul că nu toți împrumutații respectă condițiile

contractuale de a da în gestiune benefeciarului rețelele și nici un împrumutat nu își

asuma riscul diferenței cursului valutar. Așadar, SA Regia Apă Canal Suportă

cheltuieli financiare suplimentare ce țin de difernța cursului valutar.

Situația datoriilor SA Regia Apă Canal Soroca

Datoria față de ÎIS Acva Nord constituie 24 536 011,18 lei la situația 31.10.2019. SA

Regia Apă Canal Soroca, a fost preluată cu datoria de 24 528 468,24 lei la situația

30.04.2019. Această datorie s-a format pe parcursul a mai mulți ani de activitate în

urma neachitării sumelor pentru apa procurată de la ÎIS Acva Nord în baza facturilor

fiscale. La etapa actuală, SA Regia Apă Canal, prin intermediului executorului

judecătoresc își asumă responsabilitatea de achitare a datoriilor istorice în raport cu

sumele facturilor lunare actuale, pentru a nu permite majorarea datoriei existente.

Dat fiind faptul că SA Regia Apă Canal se află în situația cînd nu își poate asuma

obligațiunile de plată față de furnizor și datoriile la credite, în lipsa mijloacelor

financiare, precum și existența sechestrelor asupra conturilor bancare, administrația

SA Regia Apă Canal Soroca, în drept constată că:

 În conformitate cu Legea insolvabilității Nr. 149 din 29.06.2012, Capitolul II,

Secțiunea a 2-a, articolul 14, alin (1) „debitorul este obligat să depună cerere

introductivă de intentare a procesului de insovabilitate dacă există unul din

temeiurile prevăzute la art. 10”. Concomitent, art. 10, alin (2) al acestei legi

prevede „ temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în

incapacitatea de plată a debitorului...”

 În confomitate cu Statutul Societății pe Acțuni Regia Apă Canal Soroca (în

redacție nouă din 2013) din 21.06.2013, Capitolul 6, articolul 21, alin. (3) ,



punctul k) prevede „Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții...

hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății...”

În urma celor expuse, administrația SA Regia Apă Canal propune:

1. Formarea comisiei de lucru din cadrul Primăriei Soroca pentru darea în

exploatare a tronsonului de apeduct și canalizare din orașul Soroca, construit

din proiectul BERD.

2. Înaintarea cererii introductive de intentare a procesulu de insolvabilitate, în

scopul evitării cheltuielilor parvenite din achitarea onorariul executorului

judecătoresc, taxelor de stat,etc.

Cu respect,

Administrator SA Regia Apă Canal Soroca Ojog Mihail


