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Hotărârea nr. 5 
a Adunării Generale a Ac ţionarilor 

din data de 25.10.2017 

Adunarea General ă  a Ac ţionarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită  în 
şedinţă  ordinară  azi 25.10.2017, 

în temeiul dispozi ţiilor art. 111  alin. (2) lit. d) din Legea nr. 3 1 /1 990 cu 
modifîcările ş i completările ulterioare coroborate cu dispozi ţ iile art. 55 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 109/201 1 privind guvernanţa corporativ ă  a întreprinderilor publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare ş i ale Actului Constitutiv al societ ăţ ii, 
adoptă  următoarea 

Hotărâre 

Art. 1. Aprobă  Raportul de activitate al Consiliului de Administra ţie al 
societăţ ii pentru semestrul 12017  prezentat în anexa la prezenta hot ărâre. 

Presedinte A.G.A. 
abe Ana 



♦    

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

RAPORTDEACTIVITATP 

Semestrul I - 2017 



1. Introducere 
Prezentul raport este intocrnit in conformitate cu art. 55(1) din OUG nr. 109 / 2011 

privind guvernanta corporativ ă  a întreprinderilor publice. 

2. Misiunea Consiliului de Administra ţie 
Pentru perioada de administrare 2016-2020 misiunea este ca activitatea societ ăţii să  se 
desfaşoare şi să  se dezvolte în condi ţii de continuitate, de eficienţă  şi eficacitate, de 
siguranţă  si grij ă  pentru mediu înconjur ător, pentru sănătatea populaţiei şi a angajaţilor 
ei. 
Astfel, pentru perioada 2016-2020 se urm ăreşte continuarea liniei de dezvoltare a 

societăţii prin respectarea si îmbunătăţ irea obiectivelor pe care SC APA CTTA SA ALBA ş i 
le-a asumat în ultimii ani. 

3. Prezentarea societatii 

Societatea APA CTTA SA Alba, cu sediul principal în Alba Iulia, strada Vasile Goldi ş , 

nr. 3, a fost înfîin ţată  ca Operator Regional la data de 20.12.2004 în baza Hot ărârii nr. 6221 a 

Tribunalului Alba, având codul unic de înregistrare 1 755482. 

SC APA CTTA SA Alba este persoana juridic ă  română  şi este înfiin ţată  ca societate pe 

ac ţiuni în conformitate cu legisla ţia română  aplicabilă  şi cu dispozi ţiile Actului Constitutiv 

având acţionari Judeţul Alba şi unităţ ile administrativ-teritoriale municipii şi oraşe ale 

judeţului Alba (Alba Iulia, Abrud, Aiud, Baia de Arie ş, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Teiu ş, Zlatna, 

Ocna Mure ş , Sebeş). 

Capitalul social al societ ăţii este integral public. 

3.1. Arie de acoperire cu servicii de apa si canalizare 

SC APA CTTA SA Alba exploateaz ă  sistemele publice de alimentare cu ap ă  şi de 

canalizare din ariile administrativ - teritoriale din 4 municipii, 7 ora şe, 43 comune conform cu 

obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.1969 /01.08. 2008, încheiat cu 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din Jude ţul Alba, însumând 4.218 abonaţi 

industriali şi instituţii, 77.689 abona ţi casnici (gospodării individuale ş i asociaţii de locatari) 

UAT —uri 
Pentru Serviciul public de alimentare cu apa potabila 

1. Municipiul Alba Iulia 
2. Municipiul Aiud 



3. Municipiul Blaj 
4. Municipiul Sebes 
5. Orasul Abrud 
6. Orasul Baia de Aries 
7. Orasul Cimpeni 
8. Orasul Cugir 
9. Orasul Ocna Mures 
10.Orasul Teius 
11.Orasul Zlatna 
12.Comuna Sugag 
13.Comuna Ciugud 
14.Comuna Galda de Jos 
15.Comuna Noslac 
16.Comuna Sibot 
17.Comuna Sincel 
18.Comuna Sintimbru 
19.Comuna Sona 
20.Comuna Vintu de Jos 
2 1. Comuna Bistra 
22.Comuna Cenade 
23.Comuna Cetatea de Balta 
24.Comuna Jidvei 
25.Comuna Salistea 
26.Comuna Valea Lunga 
27.Comuna Blandiana 
28.Comuna Cergau 
29.Comuna Cricau 
30.Comuna Gîrda de Sus 
3 1. Comuna Lopadea Noua 
32.Comuna Miraslau 
33.Comuna Ohaba 
34.Comuna Mihalt 
35.Comuna Craciunelu de Jos 
36.Comuna Bucerdea Granoasa 
37.Comuna Radesti 
38.Comuna Pianu 
39.Comuna Hoparta 
40.Comuna Metes 
41.Comuna Stremt 
42.Comuna Berghin 
43.Comuna Avram Iancu 
44.Comuna Unirea 
45.Comuna Ighiu 



46. Comuna Daia Romana 
47. Comuna Garbova 
48. Comuna Cut 
49. Comuna Rosia de Secas 
50. Comuna Cîlnic 
5 1. Comuna Farau 
52. Comuna Sasciori 
53. Comuna Sohodol 
54. Comuna Lupsa 

UAT -uri 
Pentru Serviciul public de canalizare 

1. Municipiul Alba Iulia 
2. Municipiul Aiud 
3. Municipiul Blaj 
4. Municipiul Sebes 
5. Orasul Abrud 
6. Orasul Baia de Aries 
7. Orasul Cimpeni 
8. Orasul Cugir 
9. Orasul Ocna Mures 
10. Orasul Teius 
11. Orasul Zlatna 
12. Comuna Sugag 
13. Comuna Sintimbru 
14. Comuna Vintu de Jos 
15. Comuna Ciugud 
16. Comuna Jidvei 
17. Comuna Salistea 
18. Comuna Garda de Sus 
19. Comuna Craciunelu de Jos 
20. Comuna Radesti 
21. Comuna Pianu 
22. Comuna Stremt 
23. Comuna Berghin 
24. Comuna Daia Romana 
25. Comuna Gîrbova 

3.2. Capacitati de exploatare 

Pentru deservirea cu servicii de ap ă  şi canalizare a acestor localit ăţ i operatorul 

utilizează  surse de apă  în principal de suprafaţă  şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, 



tratare, transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are exploatare 17 

staţii de tratare ap ă  brută  , 92 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate total ă  de 

înmagazinare de 84.300 mc, 1.948,5 km reţea de transport şi distribuţie apă  potabilă, 22 staţii 

epurare, 665,2 km re ţea de canalizare 84 sta ţii de pompare apă  potabilă  şi 139 staţii pompare 

apă  uzată . 

Operatorul regional î ş i concentrează  atenţia asupra clien ţilor, a membrilor ADI ,,Apa 

AIba, autorităţ ilor locale, jude ţene şi centrale, agen ţilor economici, ONG-urilor, mass-media, 

dar are în vedere şi regiunile apropiate ca zone de posibilă  extindere a serviciilor de ap ă  şi apă  

uzată . 

3.3. Licente, autorizatii, certificari 

Licenţa nr. 2321 / 13. 02. 2013, Clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu 

apa ş i de canalizare cu valabilitate 13.02.2018. 

Certificare pentru managementul integrat al calit ăţii-mediului - sănătăţii ş i 

siguranţei 

ocupaţionale conform IsO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001 din anul 2009 

Autorizatie BRML pentru laboratorul de metrologie din anul 2010 

Acreditatre RENAR pentru laboratorul central de analize ap ă  potabilă  din anul 

2012, iar 

laboratorul de analize ape uzate din cadrul sta ţiei de epurare AIba Iulia este acreditat din anul 

2016. 

3.4. Structura organizatorica 

SC APA C.T.T.A. S.A Alba î şi aprobă  structura organizatoric ă  prin Consiliul de 
- 	Administraţie, inclusiv înfiin ţarea sau desfiinţarea subunit ăţilor, sucursalelor, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a subunităţilor, sucursalelor se aprob ă  de Consiliul de Administra ţie. 

Structura organizatoric ă  este de tip ierarhic-func ţională , şi cuprinde 5 direcţii si 7 
sucursale (fără  personalitatejuridic ă, înfiinţate pe structura municipiilor şi oraşelor dinjude ţul 
Alba). 

Directii: 

Direcţia General ă  

Direcţia Resurse Umane 

Direcţia Economică  
Direcţia Comercială  
Direcţia Operaţiuni 



Sucursale 

1. SC APA CTTA SA Alba- Sucursala Alba Iulia - cu puncte de lucru: sec ţia Teiuş  şi 
secţia Zlatna; 

2. SC APA CTTA SA Alba- Sucursala Aiud; 
3. SC APA CTTA SAA1ba- Sucursala Blaj; 
4. SC APA CTTA SA Alba- Sucursala Apuserii - cu puncte de lucru: sec ţia Abrud şi 

secţia Baia de Arie ş ; 
5. SC APA CTTA SA Alba- Sucursala Cugir; 
6. SC APA CTTA SAA1ba- Sucursala Ocna Mure ş ; 
7. SC APA CTTA SAA1ba- Sucursala Sebes. 

4. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT 

Consiliul de Administra1ie al SC APA CTTA SA ALBA a fost numit prin Hot ărârea 
A.G.A. ur. 10/8.1 1.2016 în urma selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie în 
conformitate cu dispozi ţiile art. 29 din OUG 109/2011 privind guveman ţa corporativă  a 
întreprinderilor publice. 
Prima sedintă  a noului Consiliu de Administratie a avut loc în data de 8.11.2016, sedintă  în a 
fost stabilită  componenta comitetelor de nominalizare si remuneratie si a celui de audit din 
cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii. 
Sedintele Consiliului de Administratie se desf ăsoară  cel puţin lunar, presedintele Consiliului 
de Administratie convocând Consiliul de Administratie şi stabilind ordinea de zi. 
In anul 2017 au avut loc 9 (nouă) sedinţe ale Consiliului de Administratie în care au fost 
dezbătute si aprobate urm ătoarele: 

- stabilirea formei contractelor de mandat şi a criteriilor de performantă  atât ale 
administratorilor cât si ale directorului general. 

- organizarea selec ţiei pentru directorul general al societ ăţii, 
- BVCpeanul2Ol7 
- Planul de administrare al Consiliului de administratie, aprobat de AGA 
- Planul de management al directorului general 
- Raportul Directorului General , Raportul asupra activit ătii de administrare si Raportul 

de activitate al companiei pe semestrul 12017 
In fiecare sedintă  lunară  a Consiliului de Administratie este prezentat ă  si analizat ă  situatia 
economico-financiar ă  a companiei , principalele probleme cu caracter tehnic. 

În vederea realizării obiectivelor strategice men ţionate mai sus şi care au un caracter 
generic, Planul de administrare 20 1 6-2020 prevede o serie de indicatori de performan ţă, 
exprimate cantitativ, pe baza obligaţiilor asumate prin Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă  şi de canalizare şi care se vor reflecta şi în contractele 
de mandat şi implicit în planul de management al directorului general. 



5. Indicatori de performanta 

5.1 Indicatori financiari 
PROPUNERI 2017 Intluenţe în 

Nr. Indicator Descriere estimarea 
Crt.  indicatorului 

Cifra de afaceri Indicator fundamental al Valoarea anuală  a 
volumului activităţii, necesar 72 487 000 Iei 

lndicatorUlui este 
pentru aprecierea pozi ţiei . 	. influenţată  de lucrările 
societăţi în sectorul de din fondul de 
activitate. întreţinere, înlocuire şi 
Se determină  ca fiind totalul dezvoltare, efectuate în 
veniturilor din activitatea de regie proprie. 
baza.  

2 Profit brut Indicator de apreciere a 
efîcienţei activităţii societăţ ii. 
Se determină  ca diferenţă  între 7.000.000 lei 
veniturile totale şi cheltuielile 
totale.  

3 Cheltuieli totale Indicator ce exprimă  totalitatea Valoarea anuală  a 
costurilor suportate de indicatorului va fi 
societate. 66. 142.000 Iei influenţată  de costurile 

generate de staţiile de 
epurare realizate şi 
reabilitate prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Mediu. 

4 Costuri VAG Indicator ce exprimă  costurilor 
de exploatare a societăţii. 66.142.000 lei 

5 Lichiditate generală  Indicator ce măsoară  Activele curente 
capacitatea societ ăţii de a-ş i cuprind ş i 
plăţi toate datoriile într-o 1 disponibilitatile din 
anumită  perioadă  de timp. Se fondul IID si de pe 
determinată  ca raport Active proiecte POS MEDIU 
curente/ Pasive curente ,POIM ....si alte sume; 

Pasivele curente 
cuprind si furnizorii, 
contributii legate de 
fondul IID si proiecte. 

6 Rata lichidit ăţii curente Indicator ce arat ă  capacitatea IDEM 
societăţii de a-şi îndeplini 
orice datorii financiare pe 
termen scurt. Se determinat ă  ca 
raport Active curente - Stocuri 
/ Datorii curente  

7 Rentabilitatea capitalului Indicator ce exprimă  valorea Capitalul propriu 
propriu (ROE) venitului net pe care societatea cuprinde si fondurile 

îl generează  în raport cu totalul 0,1 IID 
activelor sale. Se determinat ă  
ca raportvenit net( profît 
net)/Capital propriu  



8 Raportul datorii-capital Indicator ce exprim ă  modul în Total datorii cuprind 
propriu care societatea îi finan ţează  creditele Iuate(POS 

dezvoltarea si folosete 5 MEDIU) sau care vor fi 
investitiile actionarilor. Se luate pentru (POIM) 
determinată  ca raport Total ,furnizorii (IID si 

datorii/ proiecte) 

Capital propriu Capitalul propriu 
cuprinde si fondurile 
IID 

9 Rata profitabilit ăţ ii Indicator ce exprim ă  
contribuţia cifrei de afaceri la 
obţinerea profitului. Se 0,09 
determinat ă  ca raport Profit 
brut/Cifră  de afaceri;  

10 Productivitatea muncii Indicator ce exprim ă  eficien ţa 
folosirii factorului uman. Se 87.863 	Iei 
determină  ca raport Cifra de 
afacerilNum ărul mediu de 
angajaţ i  

11 Rentabilitatea activelor lndicator ce arat ă  cât de Totalul activ cuprinde 
(ROA) profitabilă  este societatea în investitiile in curs 

raport cu totalul activelor sale. 0,03 realizate din fonduri IID 
Se determinată  ca raport Veriit si pe 
net(profit net)/Total active proiecte,disponibilitatile 

acestora,furnizorii... 
12 Număr mediu de personal Numărul mediu de angajaţ i Numarul mediu de 

personal cuprinde si 
825 pers. personalul pe proiecte 

care sunt platiti din 
fondul IID reprezentand 
cost la proiecte. 

13 Procentul costurilor cu Indicator ce exprim ă  costul 
forţa de muncă  forţei de muncă  în raport cu 

toate costurile într-o anumit ă  0,60 
perioadă  de timp. Se 
determinată  ca raport Costuri 
saiariale/Costuri totale ale 
societăţ ii;  

5.2 Indicatori nefinanciari 
a. Opera ţionali 

- Managementul resurselor umane prin 

elaborarea planurilor de instruire anuale conform necesit ăţilor 

• evaluări anuale ale angajaţilor 

• schimb de experienţă  cu al ţi operatori de apă  şi canalizare 
- Aplicarea strategiei de investi ţii prin 

• 	investitii din fonduri proprii (IID) 

• investitii din fonduri europene - Plan operational Infrastructura Mare ( 
POIM) 

- Imbunătaţirea managementului activelor prin 



actualizarea bazei de date a activelor operatorului 

operareal inlocuirea acestora in urma analizei din baza de date 
b. Orienta ţi către servicii publice 

- Asigurarea calităţii serviciilor prin monitorizarea si controlul: 

• produc ţiei şi distribuţiei de apă  
• colectării apelor uzate 

• epurării apelor uzate 

- Imbunătăţirea satisfac ţiei clienţilor prin 

• revizuirea procedurii opera ţionale de evaluare a satisfac ţ iei clienţilor 

• reducerea timpului de răspuns la sesizări şi reclamaţii 
• promovarea unei atitudini fa ţă  de abonati bazata pe respect 

• postarea de informatii de interes general pe site-ul operatorului 

c. De guvernan ţă  corporativ ă  
• revizuirea master - planului şi raportarea la timp a progresului masterplanului. 

• stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai 
operatorului ( anuala - odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli) 

• dezvoltarea1 revizuirea managementului riscului. 

• promovarea unei politici de transparen ţă  şi comunicare ş i anume publicarea 
pe site-ul societ ăţ ii a tuturor documentelor referitoare la membrii organelor 
de aministrare şi conducere şi activitatea acestora, conform OUG 1 09/20 1 1 
privind guvernan ţa corporativă  a întreprinderilor publice, cu modific ările ş i 
completările ulterioare, astfel: 

v lista administratorilor, CV-urile acestora ş i nivelul remuneraţiei 
acestora; 
lista directorilor, CV-urile acestora şi nivelul remunera ţiei 
acestora; 

v hotărârile adunărilor generale ale ac ţionarilor, în termen de 48 
de ore de la data adunării; 

v situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la 
aprobare; 

v raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la 
încheierea semestrului; 

v raportul de audit anual; 
s raportul anual cu privire la remunera ţiile şi alte avantaje 

acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului 
financiar; 

s codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 
31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. 

s rapoartele consiliului de administra ţie 
s raportul de evaluare al directorilor se public ă  pe pagina de 



internet a autorit ăţ ii publice tutelare, la data de 31 mai a anului 
următor celui pentru care se efectueaz ă  evaluarea. 

s politica şi criteriile de remunerare a directorilor, precum ş i 
nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiec ărui director 
sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii 
publice. 

• revizuirea, evaluarea si raportarea performan ţei directorilor 
s evaluarea activit ăţ ii directorilor se face anual de c ătre consiliul 

de administraţie şi vizează  atât execuţia contractului de mandat, 
cât şi a componentei de management a planului de administrare. 
stabilirea 

stabilirea ş i revizuirea periodic ă  a politicilor de remunera ţie a directorilor 

6. Investitii 

În prezent, SC APA CTTA SA Alba are în vedere dou ă  tipuri de investi ţii: 

- investi ţii din fonduri proprii; 

- investi ţii din surse atrase. 

În cadrul investi ţiilor din surse atrase exist ă  premisa atragerii de fonduri europene prin 

POIM 2014-2020, astfel: 

.Reabilitarea ş i extinderea sistemelor de ap ă  ş i apă  uzată  în jude ţul Alba, 2014-

2020 - proiect cofinan ţat prin Programul Opera ţional Infrastructura Mare 

S.0 APA CTTA S.A. ALBA a trimis la Autoritatea de Management pentru POIM, în 

vederea evaluării si aprobării, un proiect major în valoare de 114 milioane euro (fără  TVA). 

Acest proiect a fost întocmit împreun ă  cu firma de consultanţă  S.C. HALCROW România 

S.R.L. membră  a grupului CH2M. 

Proiectul major: Reabilitarea si extinderea sistemelor de ap ă  ş i apă  uzată  în judeţul 

Alba, 2014-2020 include 3 contracte de servicii, unul de furnizare vehicule opera ţionale şi 9 

contracte de lucr ări, prin care se vor realiza investi ţii în infrastructura de ap ă  şi apă  uzată  după  

cum urmează : 



Indicatorii fizici ai proiectului: 

ALIMENTARE CU APĂ  

Reabilitare/construire/echipare capt ări de apă  unităţ i 1 

Extindere şi reabilitare conducte de aduc ţiune km 11 5,4  

Reabilitare/construire sta ţii de tratare a apei unităţ i 2 

Reabilitare/construire 	gospodării 	de 	apă  
(rezervoare, sta ţii de clorinare, rezervoare)  

unităţ i 

Reabilitare/construire sta ţii de hidrofor unităţ i 7 

Extindere re ţele de distribuţie apă  km 53 

Reabilitare re ţele de distribuţie apă  km 3,5 

APA UZATĂ  

Extindere re ţele de canalizare km 87,4 

Reabilitare re ţele de canalizare km 6,2 

Reabilitare/construire sta ţii de pompare apa uzata unităţ i 49 

Conducte de refulare ap ă  uzată  km 22,8 

Reabilitare/construire sta ţii de epurare (2500 1.e ş i 
5200_1.e.)  

km 
2 

ECHIPAMENTE OPERAŢIONALE 

Sistem SCADA Regional unităţ i 1 

Vehicule operaţionale unităţ i 16 

Din programul IID prevăzut pentru anul 2017, au fost realizate urm ătoarele investi ţii: 

DENUMIRE REALIZARI 

CJ ALBA 1.441.269,98 

Implementare soft management integrat SC APA CTTA 65.754,04 

Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes 227.03 1 ,03 

Reabilitare Instalatii Statie Tratare Petresti 13.175,00 

Achizitie si montat contoare 196.720,16 



Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc 2. 1 5 1 ,43 

Modernizare statie tratare apa Sebesel 25.085,69 

Subtraversare raul Sebes- conducta aductiune Sebes 614.830,87 

Demolare Statie pompare Gura Rosiei 32.806,42 

Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanj e,etc) 
) 

263.71 5,34 

AIUD 31.627,71 

Inlocuire retea apa cartier Gh. Doja 16.207,13 

Extindere retea de alimentare cu apa potabila Garbova de Jos, Mun. 
Aiud 

15 420 58 
. 

ALBA IULIA 1.135.228,22 

Extind. retea apa str. Zori de ZI 38,92 

Ext. retea canaliz. Menajera Zona Seicau-Etapa canal colector pe Str. 
Detunata, Nada Florilor, C. Noica . 

487 924 21 

Extindere retele apa potabila zona de dezvoltare Alba Iulia - Micesti 427. 1 03,49 

Extind. retea apa str. c-tin Noica 29.997,70 

Reabilitare invelitoare bazin retentie Alba 54.219,3 1 

Ext. retea apa si canalizare str. B. Catargiu 54.634,38 

Ext. canal. menajera str. I. Minulescu, T. Arghezi 94,68 

Subtraversare R. Mures-conducta refulare S.P. 6 Oarda 686,24 

Dotari independente (mentenanta autovid de spalat si curatat retele 
canaliz, sist portab digital) 

80 529 29 

BLAJ 258.415,23 

Amenajare casierie Blaj 15.687,02 

Reabilitare retea apa str. Plopilor 103.335,69 



Reabilit retea apa str Oborului 8.41 8,90 

Reabilitare retea apa cartier Tiur, str. XV 59.0 1 1 , 1 9 

Inlocuire si ridicare la cota capace camine pe retele de apa si canalizare 1 7.895,43 

Retea canalizare menajera str. Ghe. Sincai 54.067,00 

CUGIR 53.377,19 

Exrt. Retea canaliz. Vinerea, str. Merilor 

53.377,19 

OCNA MURES 248.423 

Reabilitare retea apa str Stefan Augustin, Axente Sever,Brazilor si 1 
Mai 46 485 89 

. 

Reabilitare retea apa str B.P. Hasdeu si 8 Martie, oras Ocna Mures 201.937,14 

SEBES 227.610,45 

Sectorizare consumatori-etapa 11 18.799,71 

Reabilitare rezervoare de apa si imprejmuire Sebes 88.680,12 

Relocarea contoarelor de pe bransam de apa potab din loc Petresti 1 02.055,09 

Relocarea contoarelor de pe bransam de apa potab din loc. Sebesel 1 7.630,53 

Extindere retea de alimentare cu apa si bransam. Str. Valea Sebesului- 
Petresti 445,00 

TEIUS 58.162,30 

Inlocuire retea apa potabila str. B. Lautaru, M.Kogalniceanu, A. 
Muresan, Curcani .796 47 

Alim. Cu apa potabila Petelca-Capud, oras Teius 2.365,83 

CETATEA DE BALTA 103.276,25 

Alimentare cu apa potabila loc. Tatarlaua 1 03 .276,25 



CIUGUD 130.554,95 

Retea apa potabila zona Ciugud-Seusa, modul + sist pompare 82.563,00 

Reabilit si moderniz.sist canaliz Ciugud 47.991,95 

CALNIC 248,80 

Extindere alimentare cu apa loc. Calnic 248,80 

CRACIUNELU DE JOS 49.377,20 

Modernizare SEAU Craciunelu de Jos 49.377,20 

DOSTAT 115,52 

ext. reteaapaloc. Boz 115,52 

GALDA DE JOS 1.494,47 

Extindere retea alimentare cu apa Galda de Jos (centru de management 
integrat al deseurilor- CMDI)) 

1494,47 
. 

HOPARTA 25.334,80 

Sistem microz. de alim. cu apa pot.com  Hoparta si sat Asinip - Retea 
distrib. Turdas . 

25 334 80 

IGHIU 21.162,79 

Alimentare cu apa potabila si retea canalizare loc. Sard si Ighiel 21.162,79 

JIDVEI 80.815,03 

Alimentare cu apa Veseus 80.815,03 

LOPADEA NOUA 420.742 

Alimentare cu apa potabila loc. Beta si Odverem, com Lopadea Noua 420.74 1 ,72 

METES 29.907 

Alimentare cu apa Taut - bransamente 
29.906,97 



MIRASLAU -3.557,76 

Alimentare cu apa potab Lopadea Veche, Cicau, Ormenis -3.557,76 

ROSIA DE SECAS 19.567,00 

Alimentare cu apa Tau 19.567,00 

SASCIORI 188.153,99 

Contorizare bransamente Sasciori si Sebesel 1 75 .3 1 8, 1 8 

Alimentare cu apa pot a loc Dumbrava, com Sasciori, Rahau, mun 
Sebes, si aductiune in local. Deal 

12 835 81 
. 

SIBOT 180.239,47 

Alimentare cu apa loc. Bacainti 1 80.239,47 

SOHODOL 24.057,45 

Ext. alim. Cu apa sat Lazuri 1 .372,32 

Ext. alimentare cu apa Gura Sohodolului 22.685,13 

VINTU DE JOS 20.483,86 

Modernizare statie epurare loc. Vintu de Jos - suflanta 20.483,86 

TOTAL GENERAL LUCRARI 4.746.086,62 

POS MEDIU 1.877.090,83 

Ext. retea canalizare Cugir (Vinerea) 4.520,06 

Extindere retele de canalizare in mun. Blaj (Manarade) 4.520,06 

POIM 2014-2020 - UIP 23.325,22 

Lucrari CL 1 Statii trat. si  epurare( Sebesel, Petresti, Cugir, Sebes, 
Campeni) . 

44 725 49 
. 

chelt neeligibile UIP 700.000,00 

TOTAL GENERAL: 6.623.177,45 



6.1. Realizarea investi ţiilor pe semestrul I - 2017 

6.1.1. Program investi ţii aprobat in 2017 - 15.082.956 lei din care: 

- 	investiţii lucrări 2017: 	 - 8.761.458 lei 

- 	investiţii Pos Mediu, POIM, UIP 	- 6.321.498 lei 

6.1.2. Realizări 30.06.2017 (44%) 	- 6.623.177,45 lei din care: 

- 	realizări lucrări investiţ ii (54 %) 	- 4.746.086,62 lei 

- 	realizări Pos Mediu, POIM, UIP 	- 1.877.090,83 lei 

6.1.3. Principalele realiz ări fizice (lucrări) 
- 	Achiziţionat vană  reglare debit sistem zonal, dot ări independente, achizi ţie ş i 

montat contoare, etc. 
- 	Extindere re ţea alimentare cu apa zona de dezvoltare Alba - Mice şti- continuare 

lucrări 
- 	Extinderc canalizare menajer ă  zona Seigau, str. Detunata, C. Noica, Nada 

Florilor, mun. Alba Iulia - fînalizare lucr ări şi punere în func ţiune 
- 	Extinderi re ţele apă  mun. Blaj, str. Plopilor, Oborului, Tiur, - continuare lucr ări. 
- 	Extindere re ţea canalizare Vinerea - finalizare lucr ări şi punere în func ţiune 
- 	Reabilitarc re ţea apă  Ocna Mure ş  - finalizare lucr ări ş i punere în func ţiune 
- 	Relocare contoare loc. Petre şti - continuare lucrări 

Alimentare cu ap ă  Tatarlaua - continuare lucr ări 
- 	Reţea apă  potabilă  ş i canalizare Ciugud - continuare lucr ări 
- 	Alimentare cu ap ă  Băcăinţi - continuare lucr ări 
- 	Sunt finalizate şi au fost puse în func ţiune, alimentare cu ap ă  Meteş  - Tăuţ i, 

Peţelca, Căpud (Teiuş), alimentare cu ap ă  Veseus ş i alimentare cu apă  Sohodol. 
- 	Finalizare lucrări Pos Mediu CL 1. 

7. Realizarea indicatorilor economico-financiari pe semestrul I - 2017 
Operatorul regional APA CTTA SA Alba, a realizat in semestrul I al anului 2017, 

următorii indicatori economico - fînanciari: 

- lei - 

PROPUS REALIZAT 

Cifra de afaceri 34.100.000 35.785.096 



Venituri din exploatare 34.400.000 36.007.188 

Cheltuieli de exploatare 31.243.000 
29.063.007 

Rezultat din exploatare 3.157.000 6.944.181 

Venituri financiare 0 
718 

Cheltuieli financiare 

Rezuîtat financiar 

0 

() 

29 

689 

Rezultatul brut 3. i 57 .000 6.944.870  

La data de 30.06.2017 societate înregistreaz ă  creanţe din clienţi în valoare de 

17.339.940 lei , are de achitat datorii curente (furnizori) în valoare de 2.132.51 5 lei şi creditul 

pentru investi ţii publice de interes local Extindere şi reabilitarea infrastructurii de ap ă  şi apă  

uzată  din judeţul Alba derulată  prin Programul Opera ţional Sectorial Mediu în valoare de 

24.846.286 lei. 

Societatea nu are nici o sumă  restantă  la bugetul general consolidat. Pe sucursale 

rezultatele la 30.06.2017, sunt urm ătoarele: 

VENITURI 

TOTALE 

CHELTUIELI 

TOTALE 

PROFIT/ 

PIERDERE 

SUCURSALA ALBA 14.823.942 10.1 50.838 4.673.104 

SUCURSALA AIUD 3.552.890 3.046.843 506.047 

SUCURSALA APUSENI 1.452.859 1.878.104 -425.245 

SUCURSALA BLAJ 3.580.744 3.433.925 146.819 

SUCURSALA CUGIR 3.985.436 3.283.678 701.758 



SUCURSALA 
1.633.578 1.778.614 -145.036 

OCNA MURES 

SUCURSALASEBES 4.727.216 4.228.516 498.700 

8. Informaţii referitoare Ia starea serviciilor de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare în 
anul 2017 

Din punct de vedere comercial au fost demarate împreun ă  cu Primăriile membre ale 
Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Apa Alba, ac ţiuni comune, după  un program 
stabilit pentru con ştientizarea popula ţiei în scopul branşării, respectiv racordării la reţelele de 
apă  potabilă  si la reţelele de canalizare, acolo unde există  această  dotare edilitară. Acţiunea a 
fost demarată  atât în scopul eficientiz ării serviciilor de apă  şi canalizare cât şi în scopul evitării 
aplicării de sancţiuni, celor care nu se racordeaz ă  la sistemul de canalizare, conform legilor în 
vigoare, cât si pentru reducerea polu ării mediului. 

Tn urma acestor ac ţiuni, care vor continua pân ă  la finalizarea programului stabilit cu 
Primăriile, în primul semestru al anului 2017 s-au realizat de c ătre Sucursalele Operatorului un 
număr de 2.126 bran şamente şi 855 racorduri. Ace şti noi utilizatori vor contribui în acela şi 
timp la cre şterea veniturilor operatorului, precum şi la creşterea capacit ăţii financiare a 
operatorului. 

De asemenea, operatorul deruleaz ă  în anumite U.A.T.-uri acţiuni de preluare a 
sistemelor de colectare a apelor pluvia1e în vederea transmiterii în gestiune şi exploatării de 
către operator şi a acestor sisteme, respectiv în scopul asigur ării serviciului public de colectare 
a apelor pluviale şi meteorice. 

9. Managementul riscului: Au fost identificate si evaluate riscurile pentru 80 % din 
compartimente si au fost elaborate pianuri pentru diminuarea sau eliminarea acestora. 
Odata cu implementarea noilor standarde da calitate si mediu (ISO 9001 :20115 si ISO 
1 400 1 :20 1 5) vor fi revizuite procedurile operationale si analizele de risc ( identificare 
riscuri si incertitudini). 

Preşedinte 

Aitai M 


