
NOTA INFORMATIVA

a managerului lM Gospodariei comunale Chetrosu

Nr . -Uhdin /3 rle 4a.r-,t t ,<- 2o2o

L.La 23 iulie am fost int[rit in funclia de manager a Intreprinderii
Municipale GCC Chetrosu. intreprinderea se afla in minus, datorii la
salariu, datorii furnizorilor. Spre sfArqitul anului 2019 intreprinderea nu
mai avea datorii, iar la cont aveam 100000 lei.

Z.Din primele zile ale activit[fii m-am confruntat cu avarii la apeduct.
F[cAnd cunogtin{d cu obiectele intreprinderii, am observatla sonda
Masloboica, pAriu de apd., care iesea din p[mAnt. La intrebarea Ce e

asta? Am primit rdspunsul "Aici demult curge, de 4-5 luni." Folosind
tehnica speciald, escavatorul, am inl[turat avaria in jumitate de zi, costul
lucr[rilor de reparafie a fost de 1300 lei. Cheltuielile pentru apa care a

curs 4-5 luni gi energia electricd'consumat[ pentru aceast[ perioadd
rdm6n pe seama IM.

3.A doua avarie la apeduct sa intAmplat in timpul lucrdrilor de

construclie a noului apeduct de firma "Planta", pe strada Viilor 1. Timp
de 2 zile sa lucrat la inldturarea acestei avarii.

4.O nou[ avarie in s.Todiresti 5n timpul lucr[rilor la gazodlct, in timp
de jumdtate de zi avaria a fost lichidat[.

5. in luna septembrie a iegit din funclie pompa amplasatd la sonda de

l6ngd stadionul s.Todireqti. Cu tehnica speciald, pompa a fost inlocuitd.
Costul lucrdrilor 15600 lei. Cauza defect[rii pompei a fost ciderea
tensiunii electrice. Ulterior sa decis a instala la toate sondele sisurante.
care ar evita astfel de situafii.



/

in luna octombrie, numai dupd o lund ce a fost schimbatd pompa , iardqi

a iesit din funclie pompa, insd datoritd faptului ca a fost montatS

siguranla, cheltuielile au fost minime.

6.0 alta problemd constatd chiar la inceputul activitdlii in funcfia de

manager - sta{ia de epurare nu funcliona din luna mai. Motivul nu era

clar. Dup[ consultdri cu specialiqtii in domeniu, care m-au indrumat sd

curl!6m rezervorul unde se acumulau apa de canalizare. Cu ajutorul

tehnicii speciale s-a curdlat rezervorul, in care milul la fundul
rezervorului era de 80 cm !i infunda ldvile prin care pdtrundea aierul,

care contribuia la formarea bacteriilor.Timp de o luni lucr[rile de

cur[fire s-au finalizat, iar in paralel a fost curSlat gi bazinul exterior.

Dup[ tehnologie, lucr[rile de profilaxie a staliei de epurare trebuie

desfrgurate o datd la 6 luni, pe cind in cazul nostru aceste lucrdri la stalie

nu s-au intreprins din momentul darii in exploatare, adicd din 2013.

La stafia de epurare, din cele 2 compresore, funcliona doar unul. ln
ianuarie 2020 s-a reparat al doilea compresor, la care s-a instalat

echipament de protec{ie Ei timer de tip pauzil-lucru, s-a curifat
rezervorul care efectuiazd al doilea ciclu de curdlire a apelor uzate, s-au

inlocuit Javile defectate, cu implicarea locuitorilor s.Chetrosu Bic s-a

reparat qi s-a schimbat direclia Qsurgerii apelor uazate. Sa reparat

iluminarea pe teritoriul stafiei.

Toate lucrdrile s-au efectuat din contul surselor intreprinderii.

7. Inspecfia Centrului de Medicind Preventivd a const "ff3#"7"
amenajarea teritoriului e proteclie la sonde. in bazarecomanddrilor

CMP, s-au intreprins lucrdri de amenajare:

-s-a salubrizatterenul une sunt amplasate sondele;

-s-a vopsit gi v[ruit echipamentul de la sonde;

-s-au amenjat fAnt6nele de pe teritoriul satului:, s-au cur[tat s-a evacuat

gunoiul din ffintAni;

-s-au numerotat toate fAntAnele de ap6 Ei canalizare.

8. O alt[ problemd semnalatd de locuitorii s.Chetrosu era calitatea apei,

astfel in luna august-septembrie s-au dezinfectat 5 sonde amplasate pe



teritoriul s. Chetrosu. Lucr[rile au fost efectuate de o firm[ specializati
in aceste lucrdri. Dup[ indeplinirea acestor lucrdri plAngeri de la cetifeni
nu au parvenit.

9. S-a schimbat {ava de canalizare intre cl[direa Gospoddriei Didactice
Chetrosu gi clldirea Primdriei.

lO.Inspecfia CMP a recomandat instalarea tuburilor la f6ntAnile de

apeduct in s.Todireqti (la podig) gi Chetrosu. Astfel s-a pregdtit pachetul
de documente pentru primirea autorizaliei de aprovizionare cu apd de la
sondele: nr.2347 ((Eet*yq,;); nr.2332 (s.Chetrosu Neam ; nr.4924
(s.Chetrosu Neamf).

1 f . in afarade avariile majore, sa intervenit la lichidarea avariilor mici
la apeduct qi canalizare.

12.La capitolul asigurarea cadrului normativ necesar funcliondrii
eficiente a GCC Chetrosu, s-a elaborat Regulamentul intern de

aprovizionare ;i funclionare a serviciului public de alimentare cu apd Ei
canalizare, care urmeazd, sd fie inaintat pentru aprobare Consiliului
comunal. Dup[ aprobarea Regulamentului,se va perfecta Contractul de

furnizare aapeipotabile gi de recep{ionare aapelor uzate.

Trebuie menlionat faptul cd toate lucrdrile de reparalie procurare si

instalare a echipamentului la sonde, au fost finan{ate din sursele iM. De
asemeni dupd multi ani,la finele ltli 2019 IM a avut profit.

M[ adresez personal, precum gi din numele lucr[torilor IM GCC c[tre
toli locuitorii comunei Chetrosu, agenlilor economici, cu indemnul s[ vd
onorali obligafiunile de platd,a serviciilor prestate de IM, la timp qi

integral, noi la rAndul nostru vd promitem servicii de calitate.

Managerul IM GCC /Doloscan Iurie



Planul mrsurilor de ameliorare a stirii sanitare tehnice a
sistemului de aprovizionare cu atrii potabili Ei func{ionarea

sistemului de canaltzare a com. Chetrosu pe a.2020

s

Nr/o Mdsurile Termen de
realizare

responsabil Notd

1 Primirea autorizatiei de
aprovizionare cu apd
potabild a cetdlenilor com.
Chetrosu si functionarea
sistemului de canalizare.
Acumularea pachetului de
documente necesare,
primirea avizului pozitiv de
la CMP

octombrie 2020 managerul lM

2 Asigurarea examindri
medicale a personalului lM

managerul lM. I trim a. 2020

3 I ntocmirea schemei traseului
de apeduct de la fantdnd
(sonda) pana la fAntAna de
distributie.

managerul
ldcitusii

I trim a. 2020

4 Amenajarea conform
cerinlelor a cdminelor la
sondele arteziene (de
instalat contoare, robinete,
supapele revers)

managerul,
ldcdtusii

trim. lll a.2020

5 Verificarea contoarelor la
consumatorii casnici si
noncasnici, starea lor
tehnica, integritatea
plombelor, necesitatea
verificdrii metroloq ice

managerul,
licdtugii,
controlorii

pana
septembrie
2020

6 Instslarea robinetelor noi la
fdntdnile de la apeduct in
locul celor deteriorate.

manageiul,
ldcdtusii

7 Efectuarea lucrdrilor de
profilaxie si dezinfectare a
turnurilor gi sistemului de
apeduct

managerul,
licdtusii

8 Darea de seama financiara
lunara a casierilor

contabil gef,
casrenl

Lunar pe
parcursului
anului

9 I mbunatatirea conditiilor de
munca a lucrdtorilor lM,
asigurarea cu unelte de
munca si uniforme.

managerul Anul 2020

10 Elaborarea gi aprobarea
Regulamentului
de organizare gi funclionare
a serviciului public
de alimentare cu apd gide
canalizare

Managerul
Consiliul local

frim.l a.2020



Reviziurea contractului
de furnizare/prestare a
serviciilor publice comunale
consumatorului
casnic/noncasnic

Trim.l a.2020

Achizitionarea unei cisterne
pentru colectarea apelor
te din ca

Trim.lV a.2020

Consultarea periodicd a
consumatorlor in scopul
imbundtdlirii gi ldrgirii
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