
 
 

Hotărârea nr. 37 
a Adunării Generale a Acţionarilor 

din data de 9.12.2021 
 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în şedinţă 

extraordinară azi 9.12.2021, 

în temeiul dispoziţiilor art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii, adoptă următoarea  

 

Hotărâre 

 

Art. 1.  Aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC APA C.T.T.A. SA după 

cum urmează: 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 1. va avea următoarea formulare: 

„1.  S.C. APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia – obiect de activitate 

principal - cod CAEN 3600 - captarea, tratarea şi distribuţia apei; obiect de 

activitate secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu 

sediul în România, mun. Alba Iulia. str. Ghe. Şincai, nr. 10, jud. Alba, 

reprezentată prin Şef Sucursală.” 

 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 2. va avea următoarea formulare: 

„2. S.C. APA CTTA SA – Sucursala Aiud - obiect de activitate principal 

- cod CAEN 3600- captarea, tratarea şi distribuţia apei; obiect de activitate 

secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu sediul în 

România, municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, reprezentată prin 

Şef Sucursală.” 

 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 3. va avea următoarea formulare: 

„3. S.C. APA CTTA SA – Sucursala Apuseni - obiect de activiate 

principal - cod CAEN 3600 - captarea, tratarea şi distribuţia apei; obiect de 

activitate secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu 

sediul în România, oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei nr. 1848, bl. C2B, jud. Alba, 

reprezentata prin Şef Sucursală.” 

 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 4. va avea următoarea formulare: 

„4. S.C. APA CTTA SA – Sucursala Blaj - obiect de activitate principal 

– cod CAEN 3600 - captarea, tratarea şi distribuţia apei; obiect de activitate 

secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu sediul în 

România, oraşul Blaj, str. Gării, nr. FN, jud. Alba, reprezentată prin Şef 

Sucursală.” 

 



- . 3 pct.3.3 subpct. 5. va avea următoarea formulare: 

„5 S.C. APA CTTA SA – Sucursala Cugir - obiect de activitate 

principal -  cod CAEN 3600 - captare, tratare, şi distribuţie apă; obiect de 

activitate secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu 

sediul în România, oraşul Cugir, str. Ghe. Lazăr, nr. 1A, jud. Alba, reprezentată 

prin Şef Sucursală.” 

 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 6. va avea următoarea formulare: 

„6 S.C. APA CTTA SA – Sucursala Ocna Mureş – obiect de activitate 

principal - cod CAEN 3600- caparea, tratarea, şi distribuţia apei; obiect de 

activitate secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu 

sediul în România, oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr.  6, jud. Alba, 

reprezentată prin Şef Sucursală.” 

 

- art. 3 pct.3.3 subpct. 7. va avea următoarea formulare: 

„7 S.C. APA  CTTA SA – Sucursala Sebeş – obiect de activitate 

principal - cod CAEN 3600 - captarea, tratarea, şi distribuţia apei; obiect de 

activitate secundar – cod CAEN 3700 – colectarea şi epurarea apelor uzate, cu 

sediul în România, oraşul Sebeş, str. Aviator Ghe. Olteanu, nr.9, reprezentată 

prin prin Şef Sucursală.” 

 
- Art. 3 se completează cu pct-ul 3.4. astfel: 

„3.4. Șefii de sucursale au statut de salariaţi ai societăţii fiind ȋncadraţi ȋn muncă 

conform dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii ȋn baza unui contract 

individual de muncă pe durată nedeterminată” 

 

 

Art. 2.  Aprobă Actul Constitutiv actualizat al SC APA C.T.T.A. SA 

conform dispoziţiilor art. 1 din prezenta. 

 

Presedinte A.G.A. 

Androne Elisabeta Ana 

 

 

 

 

 


