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 Document întocmit în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și 

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2016 aprobate prin H.G. nr. 722/2016. 

Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care exprimă performanțele 

așteptate ale autorității publice tutelare și a acționariatului APA CTTA SA în ceea ce privește 

administrarea și conducerea societății.  
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1. STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ ȘI LOCALĂ 
Prezenta scrisoare de așteptări are la bază principalele documente programatice care 

definesc strategia în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în context 

european, național, regional și local, în corelare cu obiectivele asumate de România în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene. 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene și în conformitate cu angajamentele ferme 

ale sale la nivel european, România are obligația de a traspune în practică o serie de Directive 

privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate, astfel:  

- Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman; 

- Directivele europene privind calitatea apei potabile și epurarea apeloruzate (Directiva 

98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate orășenești, etc.);  

- Strategia României privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitarede utilități 

publice, prin care se urmărește atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile 

serviciilor comunitare de utilități publice, precum și respectarea angajamentelor asumate de 

România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de 

utilități publice; 

- Programul Național de Reformă 2019, în care sunt identificate principalele investiții 

majore necesare pentru extinderea rețelelor de apă și apă uzată, realizarea și 

reabilitarea/modernizarea stațiilor de tratare, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare; 

- Alte document programatice la nivel regional și local. 
În plan național Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, are ca obiectiv 

fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de 

utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.  

În conformitate cu acesta principalele obiective ale Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

a.) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare 

de utilități publice; 

b.) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-

ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice; 

c.) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

d.) creșterea capacității de absorție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare 

și de atragere a fondurilor de investiții; 

e.) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții 

aferente infrastructurii de interes local; 

f.) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități 

publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în 

Uniunea Europeană; 

g.) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării 

populației; 

h.) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și 

dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității 

acestora. 

Direcțiile de acțiune ale Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice adoptate trebuie avute în vedere, însușite și aplicate atât la nivel 

central cât și la nivel local - de către autoritățile administrației publice locale comunale, 

orășenești, municipale sau județene - în pregătirea și adoptarea propriilor strategii de accelerare a 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. 

În plan regional procesul de regionalizare constituie un element cheie nu numai pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor și eficientizarea costurilor cu acestea, dar și în scopul 

conformării cu directivele europene în domeniul mediului, pentru asigurarea durabilității 

https://lege5.ro/Gratuit/he3tgnzw/tratatul-dintre-reg-belgiei-r-ceha-regatul-danemarcei-r-federala-germania-r-estonia-r-elena-reg-spaniei-r-franceza-irlanda-r-italiana-r-cipru-r-letonia-r-lituania-marele-ducat-al-luxemburgului-r-ungar?d=2020-06-18
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investițiilor și a operațiunilor și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și 

echilibrate. 

Pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și pentru a se conforma standardelor UE, a 

fost identificată nevoia continuă a autorităților locale de a investi în întreținerea, reabilitarea și 

extinderea  infrastructurilor de apă și canalizare și de a se asigura că în toate localitățile sunt 

îndeplinite nevoile populației privind accesul la servicii, la tarife accesibile. În sprijinul 

autorităților locale au fost realizate programe naționale care vizează  susținerea  investițiilor din 

fonduri de finanțare pre/post- aderare, urmărind-se: 

 accesarea finanțării internaționale pentru aglomerările mici/mijlocii/mari, în vederea 

reabilitării și modernizării infrastructurilor locale de alimentare cu apă și canalizare; 

 promovarea unor operatori regionali care să se auto-susțină, prin introducerea 

principiilor de recuperare a costului și de eficientizare a operațiunilor acestora. 

 

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare a fost definitivat prin 

reorganizarea serviciilor publice deținute de municipalități, în funcție de 3 elemente 

instituționale cheie: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI); 

Operatorul Regional (OR); 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor; 

Delegarea managementului serviciilor reprezintă punctul central al organizării 

operaționale și instituționale a managementului serviciilor regionale de apă și canalizare și este 

proiectat cu scopul să: 

 reglementeze și să echilibreze relația dintre autoritățile locale reprezentate de ADI și 

Operatorul Regional; 

 să se concentreze pe pregătirea, finanțarea și implementarea planurilor de investiții. 

În plan local Strategia de dezvoltare a SC APA CTTA SA este fundamentată pe 

consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare inițiate de operator în 

ultimii ani. 

Serviciul de apă și de canalizare din Județul Alba este asigurat de către un operator 

regional de interes public (SC APA CTTA SA Alba), deținut 100% de către autoritațile publice 

locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „APA ALBA”. Operatorul Regional 

asigură prestarea serviciului în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului și are 

drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare (conform definiției din Legea 

nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare). 

 

2. VIZIUNEA GENERALĂ 

2.1 Cadrul general 

Prezenta secțiune cuprinde viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire 

la misiunea și obiectivele SC APA CTTA SA, în corelare cu strategiile aplicabile în sectorul 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în plan național, regional și local. 

SC APA CTTA SA s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor 

adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este 

operator regional licențiat ANRSC. 

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

2.2 Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor asupra misiunii 

și obiectivelor APACTTA SA Alba 

Viziunea generală privind sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare se corelează cu principalele documente programatice care definesc orizontul 

strategic la nivelul acestui sector de activitate. 

 Obiectivele pe termen mediu și lung al autorității publice tutelare constituie cadrul 

general care asigură corelarea dintre viziunea privind sectorul serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, pe de o parte, și performanțele așteptate din partea organelor de 

administrare și management ale SC APA CTTA SA. 
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Obiective generale ale Societății APA CTTA SA în legătură cu Serviciul sunt 

următoarele: 

 asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 

rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de ală parte, să nu depășească limitele de 

suportabilitate ale populației; 

 menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare 

cu apă și de canalizare concesionat; 

 întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare, din exploatare, 

având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă; 

 îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și implicit a 

condițiilor de viață ale cetățenilor; 

 realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în 

scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 protecția mediului; 

 asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare; 

 creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

 calitatea bună a serviciilor, gestiunea administrativă și comercială eficientă; 

 menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor. 

Obiective specifice ale societății APA CTTA SA sunt următoarele: 

 îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și 

fonduri special 

 îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unitaților Administrativ Teritoriale 

cuprinse în Contractul de Delegare 

 rambursarea împrumutului subsidiar BEI accesat pentru cofinanțarea Programului 

SAMTID, potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditului BRD accesat pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POS 

Mediu 2007-2013, potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditului pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POIM 2014-2020, 

potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate pentru cofinanțarea 

proiectelor pentru exercițiul financiar următor 2021-2027. 
În scopul realizării obiectului de activitate al societății și a unei administrări  eficiente a 

acesteia, UAT județul Alba în calitate de acționar majoritar al SC APA CTTA SA Alba și 

mandatat de autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective și criterii de performanță 

pe care candidații le vor avea în vedere  la întocmirea declarației de intenție: 

 asigurarea continuității activității societății; 

 menținerea în funcțiune la parametri a tuturor sistemelor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare în vederea satisfaceri nevoilor consumatorilor; 

 asigurarea și siguranța serviciilor prestate către consumatori, în mod continuu 24h/24h; 

 întărirea poziției pe piață prin extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu 

apă și canalizare; 

 realizarea unei marje optimale de profit care să permită dezvoltarea în continuarea a 

activităților privind investițiile, cu acordul și consultarea acționarilor; 

 asigurarea surselor necesare fondului IID în vederea achitării împrumuturilor, pentru 

realizarea de noi investiţii și a conformării operatorului la cerințele Uniunii Europene în 

domeniul de activitate; 

 profesionalismul și performanța profesională prin instruirea, informarea și motivarea 

personalului societății; 

 respectarea obiectivelor de politică salarială; 

 îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor 

cu voința de plată redusă; 

 reducerea pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă potabilă; 
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 asigurarea  cu cash-flow a activității; 

 respectarea normelor de protec’ie a mediului în vederea evitării poluării mediului 

înconjurător; 

 asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății; 

 

 

 

3. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII. CADRUL INSTITUȚIONAL 

3.1 Încadrarea întreprinderii 

Legea nr. 51/2006 defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca totalitatea 

acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi 

interes public general ale colectivităţilor locale, printre care se află şi serviciile de alimentare cu 

apă, respectiv canalizarea şi epurarea apelor uzate. Serviciul public de furnizare apă şi 

canalizare, aşa cum este definit de Legea nr. 241/2006, reprezintă totalitatea activităţilor de 

utilitate publică şi de interes economic şi social general, efectuate în scopul captării, tratării, 

transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe 

teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor 

uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia. 

SC APA CTTA SA Alba a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba de 

reorganizare a societății APA CTTA SA nr. 94/31 mai 2004. 

Societatea operează în cadrul Județului Alba din anul  2005, iar în luna septembrie 2008 a 

devenit Operator Regional.  

SC APA CTTA S.A. Alba, având  codul unic de înregistrare 1755482, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerțului Alba cu numărul J/01/36/01.02.1999 și cu sediul principal în 

Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 3, județul Alba este o societate comercială pe acțiuni, cu capital  

social integral public. 

 Capitalul social total subscris al Societăţii este de 3.069.670 RON, divizat în 1.227.868 

acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON  fiecare. 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI  SC APA CTTA S.A ALBA 

Acționarii SC APA CTTA S.A. Alba sunt: 

Consiliul Judeţean Alba - 822.672 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 

numerar în valoare totală de 2.056.680 RON, reprezentând 67% din capitalul social.  

Municipiul Alba Iulia  - 257.064 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 

numerar în valoare totală de 642.660 RON, reprezentând 20,936% din capitalul social.   

Municipiul Aiud – 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social.   

Oraşul Abrud – 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în valoare totală de 

245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social.   

Oraşul Baia de Arieş- 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Municipiul Blaj - 36.836de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 

Oraşul Cîmpeni -196 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 490 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social. 

Oraşul Cugir - 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 

Oraşul Ocna Mureş - 200 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de  500 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social. 

Oraşul Teiuş - 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Oraşul Zlatna - 98de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Municipiul Sebeş - 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 

    Domeniul principal de activitate al Societății APA CTTA SA este:  

360- Captarea, tratarea și distribuția apei 

Cod CAEN :3600 Captarea, tratarea si distribuţia apei. 
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Activitatea principală :  

Cod CAEN :3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 

Activităţi secundare: 

Cod CAEN : 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate; 

Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 

Cod CAEN : 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 

Cod CAEN : 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 

Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii; 

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; 

Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice; 

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 

Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 

Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; 

Cod CAEN : 7111 Activităţi de arhitectură; 

Cod CAEN : 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 

Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; 

Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 

Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de călători; 

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide; 

Cod CAEN : 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale. 

Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare; 

Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice; 

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; 

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; 

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 

Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie; 

Cod CAEN : 4339 Alte lucrări de finisare; 

Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 

Cod CAEN : 4520 Întreţinera şi repararea autovehiculelor; 

Cod CAEN:7739 Activităţi de închiriere şi leasing,cu alte maşini,echipamente şi bunuri 

tangibile. 

Orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au 

legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea 

acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate. 

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori 

facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. 

3.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): 

Asociația de dezvoltare intercomunitară s-a constituit în scopul înființării, organizării, 

reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 

regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.  Membrii ADI deleagă gestionarea 

serviciilor de apă și canalizare OR (operatorului regional). Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară este singurul organism care reprezintă interesul comun al membrilor săi cu 

privire la serviciile de apă și canalizare, în special în ceea ce privește: 

 Strategia generală; 

 Investițiile; 

 Politica de tarifare. 

 

Orașele membre deleagă printr-o împuternicire competențele și prerogativele lor, 

drepturile și obligațiile către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, așa cum se menționează în 

statutul acestuia. H.G. nr. 855/2008 a asigurat un Acord Statutar pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară, specificând câteva aspecte cheie pentru funcționarea cadrului instituțional, cum 

ar fi: 

 Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară referitoare la dezvoltarea  

serviciilor de apă și canalizare și a infrastructurii acestora; 
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 Competențele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și mecanismele de decizie, 

inclusiv toate nivelele decizionale de la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară și președinția structurii tehnice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară I; 

 Modurile prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ține sub control 

Operatorul Regional (OR); 

 Nivelul și condițiile împuternicirii acordate Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

de orașele membre pentru a acționa în numele lor și procedurile de votare; 

 Condițiile de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară; 

 Condițiile restrictive de retragere din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de la 

stipularea penalităților financiare la rambursarea valorii investite. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” îndeplinește în prezent toate 

cerințele legale în vigoare. Statutul și Actul Constitutiv al asociației din anul 2009 au fost 

actualizate avându-se în vedere prevederile H.G. nr.  855/2008.  

Asociația acționează în direcția interesului general, în favoarea membrilor săi asumând-și 

astfel competențele delegate și participă la dezvoltarea proiectelor la nivel județean, în calitate de 

deținător unic al OR. Este unica instituție de coordonare care reprezintă interesele comune ale 

localităților asociate privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, strategia 

generală de tarifare și politica investițională. 
3.3 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (GDS) 

Contractul de delegare a fost semnat în septembrie 2008 între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA ALBA” - în calitate de autoritate contractantă (în numele a 20 unități 

administrativ-teritoriale și a Consiliului Județean) și SC APA CTTA S.A. Alba - în calitate de 

Operator. 

Conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare, în cazul managementului delegat pentru funcționarea serviciului, autoritățile 

administrative publice locale transferă către Operatorul Regional sarcinile și responsabilitățile 

privind furnizarea serviciilor de utilitate publică, precum și managementul și operarea sistemelor 

aferente furnizării serviciilor de apă și canalizare, pe baza unui GDS, aprobat printr-o decizie a 

autorității contractante. 

Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, GDS a fost acordat în mod direct către  

operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, prin aplicarea excepției de la regula cererii de 

ofertă, în concordanță cu prevederile Legii nr. 241/2006.  

 

4. POLITICA DE DIVIDENTE ȘI VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET 

Constituirea și utilizarea Fondului IID se fac în conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 

198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene, Unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba contribuie anual la 

Fondul IID cu sume cel puțin egale cu:  

- vărsămintele din profitul net de la Operatorul regional;  

- dividendele de la Operatorul regional;  

- redevență aferentă bunurilor concesionate Operatorului regional;  

- impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;  

- dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.  

Operatorul utilizează fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități:  

 plata serviciului datoriei, constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri 

aferente diverselor programe de investiții (dacă e cazul);  

 întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu 

finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de 

concedent sau cu programul specific de operare și întreținere; 

 pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master 

plan (studii de fezabilitate, aplicații etc).  

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea 

utilizării fondurilor, Autoritatea Delegantă este de acord ca: vărsămintele din profitul net, 

dividendele, redevență, impozitul pe profit, dobânda aferentă disponibilităților fondului IID și 

TVA reîntregit aferent lucrărilor din fondul IID, să fie direct virate de Operator într-un cont 
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special deschis în acest scop. 

 

5. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de 

alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, 

fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. 

SC APA CTTA S.A. Alba a implementat in perioada 2010-2015, proiectul cofinanțat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, prin care au 

fost extinse și modernizate rețelele de apă și de canalizare și au fost construite stații de epurare în 

aglomerările urbane mai mari de 10.000 locuitori echivalenți. În perioada 2016-2020, SC APA 

CTTA S.A. Alba implementează un proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura 

Mare 2014-2020. Acest proiect va contribui la extinderea și modernizarea infrastructurii de apă 

și apă uzată în aglomerările cuprinse între 2.000 și 10.000 locuitori echivalenți. 

 

6. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR CU 

PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE 

ALE SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de 

administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului 

de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și a Actului Constitutiv al societății precum și a 

legislației aplicabile în domeniu. 

 

7. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

 

SC APA CTTA SA în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare 

cu Apă și Canalizare din Județul Alba, pentru asigurarea calității serviciilor prestate va respecta 

prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență 

îmbunătățirea  Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. 

De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în 

ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și 

așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către 

utilizatori, inclusiv sisteme de fose septice și asigurarea calităţii serviciului la nivelul 

corespunzător normelor Uniunii Europene. 

 

8. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

 

Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la funcționalitatea 

organelor de administrare și conducere, inclusiv din perspectiva eticii și integrității, sunt 

prezentate într-o serie de obligații și responsabilități asumate la nivelul Operatorului prin 

intermediul următoarelor reglementări interne: 

8.1 Regulamentul de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul de Ordine 

Interioară al societății care exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică a 

conducerii societății și a personalului angajat cu  privire la managementul afacerilor şi 

desfășurarea activităţilor curente. 

8.2 Codul de etică ce contribuie la crearea unui climat organizaţional etic şi prezintă 

principiile etice şi de conduită profesională la care salariaţii aderă și se obligă să le respecte.  

8.3 Planul de administrare al SC APA CTTA SA Alba, având la bază principiile 

guvernanței corporative, care statuează o atitudine profesionistă, responsabilă și etică a 

companiei în raport cu: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, 

angajați. În acest context, Planul de administrare definește o serie de linii directoare asumate la 

nivelul organelor de administrare și conducere a societății, cu privire la: relația cu consumatorii 

(soluționarea promptă a reclamațiilor, sporirea calității serviciilor prestate, conștientizare și 

implicare, confidențialitate și performanță), relația cu acționarii (transparență și comunicare, 

management participativ și implicare activă), relația cu managerii (disciplină și autoritate, 

instruire, planificare succesorală, tratament nediscriminatoriu și evitarea conflictului de interese), 
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respectiv relația cu angajații (stabilitate și motivare, consolidarea spiritului de echipă și 

armonizarea intereselor). 

8.4 Atribuțiile membrilor Consiliului de administrație 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 16 din Actul constitutiv, SC APA 

CTTA SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („Administratorii”) este 

temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres 

numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un 

contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, 

contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  

a Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot 

fi realeși în condițiile legii. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o 

durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de 

Administraţie nu poate fi director general al societăţii. 

I. Consiliul de Administrație are conform statutului următoarele competențe de bază: 

 a.) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi 

organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia; 

 b.) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 

societăţii; 

 c.) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc 

drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 

 d.) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de 

la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul 

de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe 

anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al 

strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform 

prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte; 

 e.) aprobă nivelul salariilor; 

 f.) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 

Serviciilor; 

 g.) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii; 

 h.) numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul; 

 i.) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură 

este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi; 

 j.) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală; 

 k.) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 

aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv. 

II. Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:  

     a.) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  

     b.) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării 

financiare;  

     c.) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;  

     d.) supravegherea activităţii directorilor;  

     e.) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia;  

     f.) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. 

 

IX. LEGISLAȚIE 

 

Prevederile legale incidente în sectorul de activitate al societății APACTTA SA Alba sunt 

1. Legea nr. 31/1990 privind societațile comerciale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

3. H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 

criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a 

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare 

implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2016; 

4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale; 

7. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială; 

8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

9. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 107/1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare; 

11. H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare; 

12. H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le 

îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele 

de măsurare și frecventa de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate 

producerii de apa potabilă, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

16. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 

ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

17. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 29/N/1993 
pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la 

populaţie, instituţii publice și agenţi economici; 

18.  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013 

pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apa și canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013”; 

19. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 161/2005 pentru 

aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid de proiectare, execuţie și exploatare a lucrărilor de 

alimentare cu apa și canalizare in mediul rural”, indicativ GP 106-04; 

20. Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 708/344/2004 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de 

epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 

21. O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

22. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

23. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; 

24. Legea 53/2003 privind Codul muncii; 

25. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 
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26. H.G. nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 40/2015; 

27. O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 

maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de 

stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul garantării; 

28. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora; 

29. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al SC APACTTA SA Alba. 


