ANUNŢ
SC DAD Expertise SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl. 32E, Ap.22,
societate specializată în managementul și administrarea forței de muncă, în baza contractului de
prestări servicii încheiat cu Consiliul Județean Alba, anunță începerea procesului de selecție
pentru membrii Consiliului de Administrație ai S.C. APA CTTA S.A.
Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin
Legea nr.111/2016, la sediul DAD Expertise SRL, din Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.
32E, Ap.22, și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de
declarația de intenție și susținerea unui interviu de selecție, după următorul calendar:
 Depunerea candidaturilor se va face până în data de 31 octombrie 2016, ora 16.00
 Selecția dosarelor se va face în data de 01 noiembrie 2016.
 Interviul de selecție se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data limita
pentru depunerea candidaturilor.
Comisia de selecție va analiza documentele depuse în vederea selectării candidaţilor ce
îndeplinesc condiţiile de participare la interviu. Rezultatele selectării dosarelor se afişează cu
menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului. În cadrul interviului se
testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție.
Candidații declarați admiși, vor face parte din lista scurtă de maxim 5 candidați pentru fiecare
post, în vederea numirii de către Adunarea Generala a Acționarilor.
Cerințe minime:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, tehnic sau
științelor juridice;
• vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
• experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au
administrat sau condus;
• cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei menționate mai jos;
• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
• să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
• să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
• să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același
profil;
• să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor
regii autonome sau societăţi comerciale.
Competențe: - competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare,
organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;
Criterii de evaluare:
1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului;
3. competențe de guvernanță corporativă;
4. integritatea candidatului;
5. independența candidatului;
6. abilități de comunicare interpersonală;
7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

8. alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
9. înscrieri în cazierul judiciar;
10. cel puțin doi dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice
sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau
financiar de cel puțin 5 ani;
11. majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori
neexecutivi și independenți;
12. cel mult doi membri ai Consiliului de administrație pot fi din rândul funcționarilor publici
sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor
autorități sau instituții publice;
Bibliografie:
- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 cu modificările si
completările ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune pana în data de 31 octombrie 2016, orele 16.00 la
sediul SC DAD Expertise SRL, din Alba Iulia, str. Piata Consiliul Europei, Bl. 32E, Ap.22 și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV în format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;
5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în
îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat
sau condus;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
specialitatea studiilor;
7. Cazier judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție
(model tip, disponibila pe paginile de internet ale Consiliului Județean Alba și a SC DAD
Expertise SRL);
9. Declarația de intenție întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a
informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă
viziunea sau programul privind dezvoltarea societății Apa CTTA S.A; Scrisoarea de
așteptări, este documentul prin care autoritatea publică tutelară, stabilește performanțele
așteptate de la consiliul de administrație, document ce poate fi consultat pe pagina de
internet a Consiliului Județean Alba și a SC DAD Expertise SRL.
Selecția dosarelor va avea loc în data de 01 noiembrie 2016, candidatii declarați admiși vor
susține interviul de selecție în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data limită pentru
depunerea candidaturilor, în baza unei programari prealabile. Rezultatele se afișează pe paginile
de internet ale Consiliului Județean Alba și a societății SC DAD Expertise SRL.
Relaţii suplimentare cu privire la desfășurarea selecției și conținutul dosarului pentru înscriere se
obţin la telefon 0358-401303 sau 0744790322, persoana de contact Alin DUMITRU.

SC DAD Expertise SRL
Administrator,
ALIN DUMITRU
27.09.2016

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………, în calitate de participant(ă)
la procedura de selecție în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de
Administrație al societății „APA CTTA” S.A. Alba, declar pe propria răspundere sub
sancțiunea excluderii din procedura de selecție și sub sancțiunile aplicabile infracțiunii de fals
în acte publice, că:
a. nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
b. nu fac parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același
profil;
c. nu fac parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor
regii autonome sau societăţi comerciale;
Subsemnatul/Subsemnata, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care
dispun, în scopul verificării și confirmării declarațiilor.

Data:………………………….
Semnătura:……………………

Anexa nr. 1 a Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Alba nr. 481/22 septembrie 2016

Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de administrație al S.C. APA CTTA S.A. Alba
Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgentă nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016,
reprezintă un document de lucru cu caracter orientativ, prin care acționarii stabilesc
performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății.
CADRUL INSTITUȚIONAL GENERAL
Regionalizarea serviciilor de apă și canalizare:
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.

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 investițiilor și a
operațiunilor și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și echilibrate.
Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de
municipalități dintr-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic și/sau în cadrul
unor limite teritorial administrative (municipalități, județ). Prin aceasta concentrare s-a urmărit
eliminarea fragmentarii excesivă a acestui sector, eficiența operării și realizarea de economii la
scară.
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 :
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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;
CADRUL INSTITUȚIONAL DIN JUDEȚUL ALBA

Serviciul de apa si 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Alba” și organizat conform
principiilor „in-house” (autoritațile publice locale exercită control asupra operatorului în mod
similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii). 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).
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI):
Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt constituie în condițiile legii, în scopul
rezilzării 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). Asociației 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 ADI, așa cum se menționează în statutul acestuia. Hotărârea de
Guvern nr. 855/2008 a asigurat un Acord Statutar pentru ADI, specificând câteva aspecte cheie
pentru funcționarea cadrului instituțional, cum ar fi:
 Obiectivele ADI referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și a infrastructurii
acestora;
 Competențele ADI și mecanismele de decizie, inclusiv toate nivelele decizionale de la
adunarea generală a ADI și președinția structurii tehnice a ADI;
 Modurile prin care ADI ține sub control Operatorul Regional (OR);
 Nivelul și condițiile împuternicirii acordate ADI de orașele membre pentru a acționa în
numele lor și procedurile de votare;
 Condițiile de aderare la ADI;
 Condițiile restrictive de retragere din ADI 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 ulterior în
anii 2012, 2014 și 2016 avându-se în vedere prevederile HG 855/2008. Prin ACTUL
CONSTITUTIV actualizat în urma Hotărârilor ADI „Apa Alba” numărul membrilor ADI este în
prezent de 64.
Asociația acționează în direcția interesului general, în favoarea membrilor săi asumând-si astfel
competentele delegate și participa 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 generala de tarifare și politica investițională.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (GDS)
Contractul de delegare a fost semnat în septembrie 2008 între ADI „Apa Alba” - în calitate de
autoritate contractantă (în numele a 20 unități administrativ-teritoriale și a Consiliului Județean)
și S.C. APA CTTA S.A. Alba - în calitate de Operator.
Conform 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 OR 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 CDS, aprobat printr-o decizie a autorității contractante.
Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, CDS a fost acordat în mod direct către OR S.C.
APA CTTA S.A. Alba, prin aplicarea excepției de la regula cererii de ofertă, în concordanță cu
prevederile legii nr. 241/2006.
SC APA CTTA SA Alba - Operator Regional al serviciilor de apă și de canalizare
din județul Alba

SC APA CTTA S.A. Alba a fost creat ca Operator Regional la 1 Septembrie 2008 ca o societate
pe acțiuni și deține licență ANRSC a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare tip
”clasa 2” pentru:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

captări de apă ;
aducțiuni apă brută;
aducțiuni apă potabilă;
stații de tratare a apei brute;
stații de pompare a apei cu sau fără hidrofor;
rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;
rețele de distribuție pentru apă potabilă;
rețele de canalizare;
stații de pompare a apelor uzate;
stații de epurare;
colectoare de evacuare în emisar, în aria hidrografica a râurilor Sebeș - Cugir - Arieș –
Ampoi, conform dispozițiilor Ordinului Ministrului Administrației Publice nr. 140/2003,
din aria administrativ teritorială a localităților: Alba Iulia, Teiuș, Zlatna, Aiud, Blaj, Ocna
Mureș, Cugir, Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Șugag din județul Alba.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuirea
apei potabile precum şi colectarea, transportul si epurarea apelor uzate.
Operatorul Regional deține urmatoarele certificări privind sistemul de management de
mediu: SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008); SR EN 150 14001:2005 (ISO 14001:2004); SR
OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) și asigură servicii pentru o populaţie de 237.800
locuitori si 4218 agenți economici și instituții publice din județul Alba.
În prezent S.C. APA CTTA S.A. Alba gestionează 8 stații de tratare a apei, 47 stații de
clorinare, 77 stații de pompare apă potabilă, 1813 km conducte de alimentare cu apă, 18 stații de
epurare a apelor uzate, 77 stații de pompare ape uzate și 563 km rețele de canalizare.
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SC APA CTTA SA Alba are în componență 7 sucursale, fără personalitate juridică, înființate pe
structura municipiilor și orașelor din județul Alba:
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Alba Iulia;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Aiud ;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Blaj;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Apuseni;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Cugir;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Ocna Mureș;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Sebeș.
Pe lângă 4 municipii și 7 orașe ale județului Alba, operatorul deservește și un număr de 44 de
comune din județul Alba, după cum urmează:
- S.C.”APA CTTA” S.A asigură captarea, tratarea și transportul apei la nivel centralizat pentru
sistemul zonal de alimentare cu apa (SZA) Alba, acest sistem furnizând apa potabila unui număr
mare de subsisteme locale din cadrul altor sucursale (Sebeș, Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mureș)
- Sucursala ALBA IULIA furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în municipiul
Alba Iulia, orașele Teiuș și Zlatna și în comunele Ciugud, Berghin, Sântimbru, Vințu de Jos,
Galda de Jos, Ighiu, Cricău, Meteș, Pianu, Ohaba și Stremț;
- Sucursala AIUD furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Aiud și în
comunele Lopadea Nouă, Rădești, Hopârta și Mirăslău;
- Sucursala BLAJ furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Blaj și în
comunele Sâncel, Șona, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Mihalț, Jidvei, Cetatea de Baltă,
Valea Lungă, Cenade, Roșia de Secaș și Cergău;
- Sucursala APUSENI furnizează servicii de alimentare cu apă si canalizare în orașele Abrud,
Baia de Arieș, Cîmpeni și în comunele Avram Iancu, Bistra, Ciuruleasa, Sohodol, Gârda de Sus,
și Lupșa;
- Sucursala CUGIR furnizează servicii de alimentare cu apa si canalizare în orașul Cugir și în
comunele Șibot, Blandiana și Săliștea;
- Sucursala OCNA MURES furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ocna
Mureș și în comunele Noșlac, Unirea și Fărău;
- Sucursala SEBEȘ furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Sebeș și
comunele Șugag, Săsciori, Daia Română, Gârbova, Câlnic și Cut;

CADRUL LEGAL
Cadrul legal dupa care funcționează S.C. APA CTTA S.A Alba este dat în principal de:
• Legea nr. 31 / 1990 privind societațile comerciale republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
• Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și
completările ulterioare.
• Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare.
• Ordonanța de Urgență nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
modificată și aprobată prin Legea 111/2016.
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI S.C. APA CTTA S.A ALBA
Societatea Comerciala 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.

Societatea operează în cadrul județului Alba din anul 2005, iar în luna septembrie 2008 a devenit
Operator Regional.
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.
Acționarii S.C. 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.
Orasul Abrud – 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în valoare totală de 245 RON,
reprezentând 0,008% din capitalul social.
Orasul 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.
Orasul Cîmpeni -196 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală
de 490 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social.
Orasul Cugir - 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social.
Orasul Ocna Mureş - 200 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 500 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social.
Orasul Teiuş - 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social.
Orasul 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

Consiliul de Administratie
Societatea 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.
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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 Administratie are următoarele competențe de bază:

a) aprobă nivelul salariilor ;
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama
acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;
d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi
responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;
e) 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;
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.
DEFINIREA ȘI SCOPUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
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.

Extinderea și modernizarea infrastructurii:
S.C. APA CTTA S.A. Alba a implementat in perioada 2010-2015, 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, S.C. APA
CTTA S.A. Alba va implementa un nou 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.

Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID)
Constituirea și utilizarea Fondului IID se fac în conformitate cu prevederilor Ordonanței de
urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere,
înlocuire și dezvoltare. 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.



pregătire 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 special deschis în
acest scop.
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OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ
Obiective generale:
 îmbunătățirea 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;
 menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu
apă și de canalizare concesionat;
 îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare, conform
standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
 creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii;
 calitatea bună a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă;
 menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și utilajelor
Obiective specifice:






îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și
fonduri speciale
îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unitaților Administrtiv 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 ce va fi accesat pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POIM
2014-20120, potrivit graficului de plăți.

În scopul realizării obiectului de activitate al societății și a unei administrări eficiente a
acesteia, autoritoritatea publică tutelară în calitate de acționar majoritar al societății APA CTTA
S.A Alba își 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 profitabilități raționale (scopul societății nu e de maximizare a profitului ci
de a oferi servicii prin prisma suportabilității acestora, continuitatea serviciilor, tratament
nediscriminatoriu);










asigurarea surselor necesare fondului IID în vederea achitării împrumuturilor 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;
asigurarea cu cash-flow a activității;
respectarea normelor de protectie a mediului în vederea evitării poluării mediului
înconjurător;
asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
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