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REGULAMENTUL 

de organizare si functionare al societatii de Administrare si Exploatare a 

Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A 
 

 
CAPITOLUL  I 

DENUMIRE, FORMA JURIDICA,SEDIU 

 
  Art. 1 Societatea are denumirea “ ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI 

ŞI SERVICIILOR DE UTILITAŢI PUBLICE ARGEŞ S.A”conform disponibilitaţii de denumire 

nr.51137 din 13.08.2010 eliberatǎ de Registrul Comerţului de pe langǎ Tribunalul Argeş. 

    In orice act, scrisoare sau publicaţie care provine de la ,,Societate”, se va mentiona: denumirea, forma 

juridica, sediul  social, nr. de inmatriculare la Registrul comertului, codul unic de identificare. 

    Forma de organizare a “societatii” este societate pe actiuni, persoana jurídica romana si este infiintata 

ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabila.  

           Art.2. Intreprinderea publica - societate pe actiuni isi va desfasura activitatea in conformitate cu 

prevederile prezentului Statut, Actului constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare in vederea realizarii 

obiectului sau de activitate si a indeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul 

Statut si prin Actul constitutiv. 

          Art.3.  Sediul  social al ,,Societaţii” este in România, Judeţul Argeş, Comuna Bradu, Sat Geamana, 

nr.623 – in baza Hotǎrârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 111 din 30.08. 2007 de dare în administrare 

directǎ a imobilului menţionat şi Contractul de Administrare nr. 14010/23.11.2007, încheiat între Consiliul 

Judeţean Argeş în calitate de proprietar şi  Societatea  Administrare şi Exploatare a Patrimoniului şi 

Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeş S.A în calitate de administrator.  

 

CAPITOLUL  II 

PUNCTE DE LUCRU SOCIETATII A.E.P.S.U.P ARGES 

 

          Art.4 STATIA DE POMPARE 1 – sat MANCIOIU, comuna  MORARESTI, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE 2 – sat MANCIOIU, comuna  MORARESTI, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat SINESTI , comuna  CUCA, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE  – sat URSOAIA- C.I.A.S. BASCOVELE , comuna COTMEANA, judetul Arges 

  STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat MICESTI , comuna  MICESTI, judetul Arges 

 STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat PURCARENI , comuna MICESTI, judetul Arges 

STATIA DE TRATARE SI POMPARE  – sat BRADETU , comuna  BRADULET, judetul Arges 

  STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat IZVORU – sist.I, comuna  IZVORU, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat IZVORU – sist.II, comuna  IZVORU, judetul Arges 

 STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat IZVORU – sist.III, comuna  IZVORU, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat POPESTI - PALANGA – sist.I, comuna  POPESTI,    judetul Arges 

STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat SLOBOZIA - PURCARENI – sist.II, comuna POPESTI, judetul 

Arges 

STATIA DE POMPARE SI CLORINARE – sat BABANA , comuna  BABANA, judetul Arges 

STATIA DE POMPARE – Trivale, municipiul  PITESTI, judetul Arges 

 

    Art.5. Durata de functionare a ,,Societatii” este nelimitata incepand cu data inmatricularii sale la Oficiul 

Registrului Comertului. 



 
CAPITOLUL  III . 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII A.E.P.S.U.P  ARGES S.A 

 
Art.6 Obiectul de activitate al S.C. A.E.P.S.U.P Arges consta in urmatoarele: 

(1). Activitatea principala: 

 

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, 

ACTIVITATI DE DECONTAMINARE. 

 

      Diviziunea  36.  Captarea, tratarea si distributia apei. 

                               Grupa 360. Captarea, tratarea si distributia apei. 

                               Clasa  3600 Captarea, tratarea si distributia apei. 

             37.   Colectarea si epurarea apelor uzate. 

                               370.   Colectarea si epurarea apelor uzate. 

                                           3700.  Colectarea si epurarea apelor uzate. 

 

(2)  Activitati secundare: 

 Sectiunea  C  -  INDUSTRIA PRELUCRATOARE. 

                       33.Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.               

                       331.  Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor. 

                       3311. Repararea articolelor fabricate din metal. 

                       3314. Repararea echipamentelor electrice. 

                       3317. Repararea si intretinerea altor echipamente de transport. 

                       3319. Repararea altor echipamente. 

                       332.  Instalarea masinilor siechipamentelor industriale. 

                       320. Instalarea masinilor siechipamentelor industriale. 

 

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, 

ACTIVITATI DE DECONTAMINARE. 

38. Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor 

reciclabile. 

                   381. Colectarea deseurilor. 

                   3811. Colectarea deseurilor nepericuloase. 

                   382. Tratarea si eliminarea deseurilor. 

                   3821. Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase. 

                   383. Recuperarea materialelor. 

                   3831. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a  echipamentelor scoase  din uz pentru 

recuperarea materialelor. 

                   3832. Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 

 

Sectiunea  F  -  CONSTRUCTII. 

                      41. Constructii de cladiri. 

                      412. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 

                      4120. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 

                      42. Lucrari de geniu civil. 

                      422. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare. 

                      4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide. 

                      429. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti. 

http://codurile-caen.gsign.biz/Captarea_tratarea_si_distributia_apei.html
http://codurile-caen.gsign.biz/Captarea_tratarea_si_distributia_apei.html
http://codurile-caen.gsign.biz/Captarea_tratarea_si_distributia_apei.html
http://codurile-caen.gsign.biz/Eliminarea_deseurilor_si_a_apelor_uzate_salubritate_si_activitati_similare.html
http://codurile-caen.gsign.biz/Eliminarea_deseurilor_si_a_apelor_uzate_salubritate_si_activitati_similare.html
http://codurile-caen.gsign.biz/Eliminarea_deseurilor_si_a_apelor_uzate_salubritate_si_activitati_similare.html


                      4291. Constructii hidrotehnice. 

                      4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti – neclasificate altundeva. 

                      43. Lucrari speciale de constructii. 

                      431. Lucrari de demolare si de pregatire a trenului. 

                      4311. Lucrari de demolare a constructiilor. 

                      4312. Lucrari de pregatire a terenului. 

                      4313. Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii. 

                      432. Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii  pentru 

constructii. 

                      4321. Lucrari instalatii electrice. 

                      4322. Lucrari instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat. 

                      4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii. 

                      433. Lucrari de finisare. 

                      4333. Lucrari de pardosire si placare a peretilor. 

                      4334. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri. 

                      4339. Alte lucrari de finisare. 

                      439. Alte lucrari speciale de constructii. 

                       4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii. 

                       4399. Alte lucrari speciale de constructii – neclasificate altundeva 

 

 

 

Sectiunea G – COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA           

AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR. 

 

                      46. Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete. 

                      461. Activitati de intermediere in comertul cu ridicata. 

                      4614. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave  si avioane. 

                      4618. Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific - 

neclasificate altundeva. 

                     467. Comert cu ridicata specializat al altor produse. 

                     4673. Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de     constructii si 

echipamentelor sanitare. 

                     4674. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie 

pentru instalatii sanitare si de incalzire. 

                     4677. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor. 

 

Sectiunea H – TRANSPORT SI DEPOZITARE. 

 

                      49. Transporturi terestre si transporturi prin conducte. 

                      495. Transporturi prin conducte. 

                      4950. Transporturi prin conducte. 

 

Sectiunea J -  INFORMATII SI COMUNICATII. 

 

                      63. Activitati de servicii informatice. 

                      631.Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si 

activitati conexe. 

                      6311. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe. 

                      639. Alte servicii de activitati informationale. 



                      6399. Alte servicii de activitati informationale - neclasificate altundeva. 

 

Sectiunea M – ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE. 

 

                     71. Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica. 

                    711. Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. 

                    7112. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 

                    712. Activitati de testari si analize tehnice. 

                    7120. Activitati de testari si analize tehnice. 

 

 

Sectiunea N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII 

SUPORT. 

 

                     77. Activitati de inchiriere si leasing. 

                     773. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile. 

                     7732. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini si echipamente  

 pentru constructii. 

                     81. Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri. 

                     812. Activitati de curatenie. 

                     8121. Activitati generale de curatenie a cladirilor. 

                     8122. Activitati specializate de curatenie. 

                     8129. Alte activitati de curatenie. 

 

Sectiunea S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII. 

 

                     95. Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc. 

                     952. Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc. 

                     9522. Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina. 

                     98. Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului 

propriu. 

                     982. Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri  proprii 

                     9820.Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii. 

 

        COD 8411 Activitati de administratie publica generala (gestionarea patrimoniului public si privat al 

judetului Arges) ; 

        COD 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala (Activitati de protectia plantelor) 

        COD 4520 Activitati de intretinere si reparatii autovehicule (Activitati de intretinere si reparatii utilaje 

agricole)  

 

CAPITOLUL  IV. 

CAPITALUL SOCIAL  

 
Art. 7. Societatea pe acţiuni se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome de 

Gospodǎrire Comunalǎ Judeţeanǎ Argeş, pe baza datelor din inregistrǎrile contabile la data preluǎrii, 

respectiv 58.460,44 lei aport în naturǎ şi 2.031.539,56 lei aport în numerar, din care contribuţia   

Judeţului Argeş, în calitate de acţionar unic – 2.030.512.26 lei 

     Capitalul social total subscris al socieţatii pe acţiuni este de 2.090.000 lei, divizat în 20.900  acţiuni 

cu o valoare nominalǎ de 100 lei fiecare. 

       Capitalul social este în totalitate vǎrsat de acţionar. 



    Dovada calitǎţii de acţionar se face în baza înregistrǎrilor din Registrul Acţionarilor. La cererea 

acţionarului, societatea pe acţiuni va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele 

prevǎzute de lege şi vor fi semnate de catre Preşedintele Consiliului de Administraţie. 

 

 

CAPITOLUL V 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA 

 
Art. 8. Acţionarul societaţii pe acţiuni – Județul Argeș are, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 
privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice şi calitatea de autoritate publica tutelara. 

In calitate de autoritate publica tutelara a societatii pe acţiuni, acţionarul societăţii are următoarele 
competenţe: 

1. Să numească reprezentantii în Adunarea Generală a Acţionarilor, sa desemneze presedintele 
AGA  şi să aprobe mandatele acestora; 
2. Să propună, în numele unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de 

membri ai Consiliului de Administraţie, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională 
şi selecţie prevăzute în prezentul Statut şi în O.U.G. nr. 109/2011; 

3. Să evalueze periodic, prin reprezentantii în Adunarea Generală a Acţionarilor, activitatea 
Consiliului de Administraţie, pentru a se asigura, în numele unităţii administrativ – teritoriale acţionar, că 
sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii; 

4. Să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul întreprindetii publice - 
societate pe acţiuni faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară; 
5. Alte atribuţii prevăzute de lege. 
Autoritatea publica tutelara şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni în activitatea de 

administrare şi conducere a întreprinderii publice - societate pe acţiuni. 
Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice - 

societate pe acţiuni şi răspunderea, în condiţiile legii şi a prezentului Statut, pentru efectele acestora revine 
Consiliului de Administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţii de conducere. 
Art. 9. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul cu depline puteri de decizie al întreprinderii publice 
- societate pe acţiuni. 

Ea lucrează, de regula,  în şedinţe ordinare, care se convoacă cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 
(cinci)luni de la încheierea exerciţiului financiar şi, în şedinţe extraordinare, care se convoacă ori de câte 
ori este nevoie, in conditiile prevazute de art. 121 din Legea 31/1990 a societatilor. 
Art. 10. Principalele atribuţii ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor sunt: 
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de Consiliul de Administraţie, de cenzori şi să fixeze dividendul; 
b) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului de Administraţie; 
c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie; 
 
d) să fixeze remuneraţia lunară cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de 

Administraţie; 
e) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie; 
f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe 

exerciţiul financiar următor; 
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii; 

h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administraţie potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 109/2011. 
Art. 11. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este nevoie de 
a se lua o hotărâre cu privire la: 
a) schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte 



asemenea unităţi fără personalitate juridică; 
e) prelungirea duratei societăţii; 
f) majorarea capitalului social; 
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 
h) autorizarea Consiliului de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să 

înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în 
patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a 
activelor Societăţii la data încheierii actului juridic; 

i) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 
j) dizolvarea anticipată a societăţii; 
k) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni 

nominative; 
l) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
m) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 
n) emisiunea de obligaţiuni; 

o) oricare altă modificare a Statutului şi/sau a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care 

este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea 

nr.31/1990, republicată, hotărârile privind mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului secundar de 

activitate sunt delegate Consiliului de Administraţie care va decide în aceste situaţii, urmând ca actele 

modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui. 

 
 

CAPITOLUL VI 
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

 
 
Art. 12. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se face de către Consiliul de Administraţie 
prin preşedintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin 
înştiinţare trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acţionarului sau prin scrisoare 
transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică 
extinsă, expediată cu cel puţin 30 zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în 
registrul acţionarilor.  

Acţionarul unic, reprezentând întreg capitalul social poate să ţină o adunare generală şi să ia orice 
hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei 
Art 13. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi cu 
menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 

In cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va 
menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. 

Convocatorul Adunării Generale, precum şi documentele care urmează a fi prezentate 
acţionarilor în cadrul adunării generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a întreprinderii 
publice - societate pe acţiuni cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării Adunării Generaleşi până 
la data desfăşurării acesteia. 
Art. 14. Şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor se desfăşoară la sediul social al societăţii sau în orice 
alt loc precizat în convocare. 
Art. 15. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Statutului şi/sau a Actului constitutiv, 
convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. 
Art. 16. Ţinerea Adunărilor Generale ale Acţionarilor poate avea loc şi prin corespondenţă. 
Corespondenţa se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. 
 
 
 



CAPITOLUL VII 
ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR 

GENERALE ALE ACŢIONARILOR 
 
Art. 17. În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele 
Consiliului de Administraţie, sau de către acela care îi ţine locul. 

Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari 
tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor necesare pentru verificarea îndeplinirii tuturor 
formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. 

După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea 
adunării generale, se intră în ordinea de zi. 

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate 
o data cu convocatorul, cu excepţia cazului în care acţionarul a fost prezent sau reprezentat şi nu s-a opus 
sau nu a contestat această hotărâre. 
Art. 18. Acţionarul poate participa şi vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală, prin corespondenţă sau prin mijloace 
electronice. 

În cazul votului prin reprezentare, procura/împutemicirea poate fi depusă la sediul societăţii, 
în original, ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată 
semnătura electronică. Procurile/împutemicirile vor fi prezentate, în original, la începutul şedinţei 
Adunării Generale, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea Adunare. 
Procurile/împutemicirile vor fi reţinute de Societate, fâcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal. 
Art. 19. Acţionarul poate vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea 
Generală. 
Art. 20. Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor 
de convocare, data şi locul adunării generale, prezenta, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, 
hotărârile luate, iar la cererea participanţilor, declaraţiile făcute în şedinţă. 

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă 
a acţionarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale. 

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 30 zile 
la Oficiul Registrului Comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 

La cerere, acţionarul va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în 
cadrul Adunării Generale. Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor 
publica şi pe această pagină, în termen de cel mult 30 zile de la data Adunării Generale. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 

 
 
Art. 21. Atribuţiile privind conducerea Societăţii, date prin lege în competenţa Adunării Generale a 
Acţionarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, acţionarului unic reprezentat de Județul Argeș, care 
işi va exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile legale. 
Art.22. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi 
exprimate şi prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză. 

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de 
Administraţie şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de 
administrare, de conducere şi de control ale întreprinderii publice - societate pe acţiuni, precum şi 
alte situaţii când Adunarea Generală apreciază necesitatea votului secret. 
Art. 23. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii societăţii nu pot reprezenta acţionarul 
în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri 
adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost 
întrunită. 



CAPITOLUL IX. 
ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE - SOCIETATE PE ACŢIUNI 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
Art. 24. Societatea este condusă şi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 
membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al 
unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăţi profitabile din domeniul de activitate al 
întreprinderii publice. 

Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice 
şi experienţa în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. 

Nu pote fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor 
categorii de personal din cadrul autorităţilor publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau 
instituţii publice. 

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrare în societăţi 
pe acţiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 

Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratori”) este temporară şi 
revocabilă. 
Art. 25. Conform prevederilor art. 138', majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi 
formată din administratori neexecutivi, adică din membrii care nu au fost numiţi directori conform 
art. 143 şi independenţi în sensul art,138: din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 26. Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 

Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai 
Consiliului de Administraţie sau de către acţionar. 

Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor. 
În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor 
daune-interese. 
Art. 27. Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la 
propunerea autorităţii tutelare. 

Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi 
recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie. 

Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie făcute de 
autorităţile publice tutelare - acţionarii, sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o 
comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecţie sunt stabilite de 
comisie sau de expertul independent cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii 
activităţii societăţii. 

Autoritatea publică tutelară care face propunerile pentru candidaţii la funcţiiile de membri ai 
Consiliului de Administraţie poate decide ca în procesul de selecţie, comisia menţionată la alineatul 
precedent, să fie asistat sau selecţia să fie făcută de un expert independent, conform prevederilor art.29 
alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011. 

Autoritatea tutelară, care face propunerile de candidaţi la funcţiile de membri ai Consiliului 
de Administraţie trebuie să aducă la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al întreprinderii publice - 
societate pe acţiuni, în timp util (adică la iniţierea procedurii de selecţie), anunţul privind selecţia 
membrilor Consiliului de Administraţie, astfel încât, Consiliul de Administraţie al societăţii  să  
publice acest anunţ în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de 
internet a întreprinderii publice. 

De asemenea, lista membrilor Consiliului de Administraţie este publicată, prin grija 
Consiliului de Administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice - societate pe acţiuni pe 
întreaga durată a mandatului acestora. 

Fiecare membru al Consiliului de Adminstraţie va avea încheiat cu Adunarea Generală a 
Acţionarilor un contract de mandat, în baza căruia îşi va desfăşura activitatea. 
Art. 28. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează şi 
prezintă Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care 
include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de 



performanţă stabilite în contractele de mandat. 
Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului 

de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de 
performanţă stabiliţi în contract. 

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, 
administratorii în funcţie vor convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru 
numirea, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a O.U.G. nr. 109/2011 şi a Legii nr. 
31/1990, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data 
numirii noilor administratori. În acest caz administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese. 
Art. 29. În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie Comitetul de nominalizare şi 
remunerare şi Comitetul de audit. 

Ambele Comitete menţionate la alineatul precedent sunt formate din câte 2 membri ai 
Consiliului de Administraţie, administratori neexecutivi, cel puţin câte unul dintre membrii fiecărui 
comitet fiind administrator independent. 

Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a 
oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. 
Comitetele vor înainta Consiliului de Administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra actvităţii lor. 

Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezenţa tuturor membrilor 
Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.  
Art. 30. Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: 
a) cu 60 (şaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau 

directorului general; 
b) în minim 10 (zece) zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a 

directorului general; 
c) ori de câte ori este nevoie. 

Comitetul de nominalizare şi remunerare are următoarele atribuţii: 
1. evaluează şi recomandă candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie; 
2. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor 

pentru funcţiile de director; 
3.   recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile de directori ai 

întreprinderii publice - societate pe acţiuni; 
4.   formulează propuneri privind remunerarea directorilor numiţi de către Consiliul de 

Administraţie; 
5. întocmeşte un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 şi 3 din O.U.G. 109/2011. 
Art. 31. Comitetul de audit, format din 2 membri, dintre care cel puţin unul este independent şi are 
competenţă în contabilitate şi/sau audit, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 
90/2008, şi anume: 
1. monitorizează procesul de raportare financiară; 
2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de 

management al riscurilor din cadrul societăţii; 
3. monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale; 
4. verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, 

prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate. 
5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la 

aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele 
semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară. 

Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: 
a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exerciţiu financiar; 
b) ori de câte ori este nevoie. 
Art.32. Consiliul de Administraţie îşi desemnează dintre membrii săi un preşedinte al Consiliului 
de Administraţie. 

Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de 
administrator. 

Preşedintele poate fi revocat şi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 



Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării 
Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a societăţii. 

În cazul în care preşedintele se afla în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe 
durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt 
administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte. 
Art. 33. Remuneraţia membrilor Consiliul de Administraţie este stabilită de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o 
componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de 
pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va asigura, la stabilirea remuneraţiei fiecărui 
membru al Consiliului de Administraţie că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, 
atribuţiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de 
performanţă stabilite în contractul de mandat. 
Art. 34. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au 
îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit. 
Art. 35. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana 
numită trebuie să o accepte în mod expres. 
Art. 36. Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere 
profesional. 
Art 37. În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de 
Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 

Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub 
minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie. 

În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca adunarea generală, 
orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care să facă numirile necesare. 
Art. 38. Consiliul de Administraţie reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni în raport 
cu terţii şi in justiţie. 

Consiliul de Administraţie reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni prin 
administratorul executive,  care  poate fi numit şi director general. 

Consiliul de Administraţie înregistrează, la Registrul Comerţului, numele persoanei 
împuternicite să reprezinte întreprinderea publică - societate pe acţiuni, menţionând dacă acţionează 
independent sau este necesar avizul celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie. Acesta depune la 
Registrul Comerţului specimenul de semnătură. 
Art. 39. Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) 
luni. 
Art. 40. Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra 
informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi 
prezidează întrunirea. 

Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 
dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii 
cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. 

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor 
cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de 
Administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra 
punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. 

Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia 
dintre administratori prin intermediul poştei electronice si/sau al faxului. 
Art. 41. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări 
prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la 
şedinţa propriu-zisă. 
Art. 42. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 
jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor 



prezenţi. 
Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin intermediul 

mijloacelor de comunicare la distanţă şi anume prin telefon sau video-telefon. 
Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile Consiliului de 

Administraţie doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur 
membru absent. 

In cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile 
Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a 
mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului 
de Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. 
Art. 43. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, 
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este 
semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. 

 

CAPITOLUL X 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI 

DELEGAREA CONDUCERII ÎNTREPRINDERII PUBLICE - SOCIETĂŢII 

DIRECTORILOR 

 
Art. 44. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acţiuni, cu excepţia 
celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Aţionarilor. 
Art. 45. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate 
directorilor: 
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării 
financiare; 
c) numirea şi revocarea directorilor angajaţi cu contract de mandat şi stabilirea remuneraţiei lor; 
d) supravegherea şi evaluarea activităţii directorilor angajaţi cu contract de mandat; 
e) aprobarea planului de management elaborat de către directorul general; 
f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea 
hotărârilor acesteia; 
g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 
privind procedura insolvenţei. 

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de 
Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 
31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 46. Consiliul de Administraţie, va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul 
societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte 
jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
Art. 47. Consiliul de Administraţie trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puţin 30 de zile 
înainte de ziua stabilită pentru şedinţa Adunării Generale, situaţia financiară anuală pentru exerciţiul 
financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative. 

Consiliul de Administraţie este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, 
să depună la Registrul Comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică sau numai în formă 
electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite 
de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum şi de procesul-verbal al Adunării Generale, în 
condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991. republicată. 
Art 48. Consiliul de Administraţie este subordonat Adunării Generale a Acţionarilor, principalele 
sale atribuţii fiind: 

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii şi asigurarea 
îndeplinirii acestora; 



b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii 
acestora, precum 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, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) verificarea funcţionării sistemului de control intem/managerial, implementarea politicilor 

contabile şi realizarea planificării financiare; 
h) aprobarea potrivit competentelor stabilite de lege, investiţiilor ce urmează a fi realizate de 

întreprinderea publică - societate pe acţiuni cu respectarea normelor legale în vigoare; 
i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii publice - societăţii pe acţiuni; 
j)  propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea 

întreprinderii publice - societăţii pe acţiuni, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; 
k) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; 
l) elaborarea şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii, corespunzător necesităţilor 

activităţii întreprinderii publice - societate pe acţiuni şi supunerea spre aprobare Consiliului 
Judeţean Argeş; 

m) analizarea bilanţului contabil anual şi supunerea sa spre aprobare şi publicarea sa, potrivit 
prevederilor legale; 

n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei 
mediului înconjurător; 

o) aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 

p) aprobarea şi a altor măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe; 
r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activităţii de administrare care include şi 

informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la 
activităţiile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile 
semestriale ale societăţii; 

s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului 
următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a 
întreprinderii publice; 

ş)        aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii; 
t) informează acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează 

încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă 
întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau 
într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro. 
Art. 49. Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa 
unui bun administrator. 

Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei 
decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul 
societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate. 

Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua 
anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii. 

Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul 
societăţii. 

Membrii Consiliului de Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele 
comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le 
revine şi după încetarea mandatului de administrator. 

Conţinutul şi durata obligaţiilor prevăzute la alin.(5) sunt stipulate în contractul de mandat. 
Art. 50. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

Administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite 
de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat 



supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. 
Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia 

îndeplinirii atribuţiilor lor. 
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă 

de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică. 
In societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru 

omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor 
Consiliului de Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştmţat despre aceasta şi auditorii. 
Art. 51. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare 
intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori 
sau auditori interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune. 

Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că 
sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. 

Interdicţiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea şi la 
votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie: 
a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2), de 
acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii; 
b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin.(2) a unui împrumut ori 
constituirea unei garanţii în favoarea societăţii. 

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele care 
au rezultat pentru societate. 
Art. 52. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul 
unor operaţiuni precum: 
a) acordarea de împrumuturi administratorilor; 
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către 

societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de 
lucrări; 

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate 
administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului; 

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a 
oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane; 

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un 
împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a 
acestora. 
Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, 

rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă 
operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior 
menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus- 
menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris. 

Prevederile alin. (1) nu se aplică: 
a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al 
sumei de 5.000 de euro; 
b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, 
iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) decâtcele pe care, în 
mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane. 
Art. 53. Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor 
directori. 
Art. 54. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate îndeplini şi funcţia de director general 
al societăţii. 
Art. 55. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi formată din administratori 
neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiţi directori conform art. 143 din Legea nr. 
31/1990. 
Art. 56. Directorii şi membrii Consiliului de Administraţie pot să participe la Adunările Generale 
ale Acţionarilor. 
Art. 57.  Pana la finalizarea procedurii de selectie şi numirea finală a administratorilor, Adunarea 



Generală a Acţionarilor desemnează trei administratori provizorii, dintre care doi neexecutivi. 
Administratorul executiv provizoriu reprezintă societatea în relaţia cu terţii şi este împuternicit a 
realiza procedurile de înregistrare la Registrul Comerţului a formei actualizate a actului constitutiv.  
 
 

CAPITOLUL XI 

DIRECTORII 

 
Art. 58. Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, 
numind pe unul dintre ei director general. 

Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau 
din afara Consiliului de Administraţie. 

Directorii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie la recomandarea comitetului de 
nominalizare şi remunerare. 

Anunţul privind selecţia directorilor se publică în 2 (două) ziare economice şi/sau financiare 
de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice - societate pe 
acţiuni, pe întreaga durată a mandatului acestora. 
Art. 59. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 
societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii, a contractelor de mandat încheiate cu 
Consiliul de Administraţie, a dispoziţiilor Consiliului de Administraţie şi cu respectarea 
competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administraţie şi 
Adunării Generale a Acţionarilor. 

Modul de organizare a activităţii directorului general si a directorilor numiţi de Consiliul de 
Administraţie poate fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor sau prin hotărâre a 
Consiliului de Administraţie. 

Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiţi de Consiliul de 
Administraţie informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa 
Consiliul de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra 
celor avute în vedere. 

Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de Administraţie un raport 
conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011. 

Directorul general are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, 
analize, situaţii, raportări şi alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetul de 
venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin Ordin al ministrului sau prin circulare. 
Art. 60. Planul de management 

In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de 
Administraţie un plan de management, pe toată durata mandatului şi pentru primul an de mandat, 
cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în 
contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al 
Consiliului de Administraţie. 

Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administraţie. 
Dacă este cazul, Consiliul de Administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului 

de management, dacă acesta nu prevede măsuriule pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de 
performanţă stabiliţi în contract. 

Dacă planul de mangement revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administraţie, acesta va 
proceda, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în 
funcţie încetează de drept la data numirii noilor directori. în acest caz directorii nu sunt îndreptăţiţi la 
daune-interese. 

Evaluarea activităţii directorilor de către Consiliul de Administraţie va viza atât execuţia 
contractului de mandat, cât şi a planului de management. 
Art. 61. Directorul general reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni în relaţiile cu 
terţii şi poate delega puterea de reprezentare, cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei 



mandatului, cu condiţia ca directorul general să informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul 
de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului. 
Art. 62. Directorul general este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând 
următoarele: 
a. să exercite administrarea generală a societăţii, conform prevederilor legale, actului 

constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie, conducând nemijlocit 
şi efectiv întreaga activitate a societăţii şi asigurând funcţionarea acesteia; 

b. să asigure conducerea activităţilor societăţii, coordonarea şi controlul acestora în ceea ce 
priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale si umane; 

c. să numească şi/sau să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, precum şi să 
exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative, 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului Intern ; 

d. să stabilească sarcinile, obiectivele, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile precum şi 
salariile personalului societăţii; 

e. să aprobe operaţiuni de încasări şi plăţi; 
f. să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie; 
g. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor 

serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi, în general, pentru îndeplinirea cu succes 
a acţiunilor încredinţate societăţii; 

h. să stabilească tactica şi strategia de marketing; 
i. aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri şi mijloace circulante; 
j. să încheie actele juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, conform legii; 
k. prezintă spre aprobarea Consiliului de Administraţie programul anual al achiziţiilor şi 

programul de investiţii al societăţii; 
l. reprezintă, negociază şi angajează societatea cu prima semnătură în raporturile cu terţii: 

societăţi comerciale, furnizori, organele de stat, organizaţii, instituţii, bănci, precum şi în 
relaţiile internaţionale etc, în acest sens putând da împuterniciri de reprezentare; 

m. atrage, selectează, negociază şi semnează contractele de superficie şi închiriere în vederea 
atragerii investiţiilor pentru atingerea scopurilor specifice parcurilor industriale; 

n.         aprobă procedurile de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de 
aprovizionare, vânzare, resurse umane), 

o. delegă răspunderea /competenţa pentru deciziile de rutină cadrelor de conducere aflate pe 
nivele ierarhice imediat inferioare şi desemnează înlocuitorul pentru perioada de absenţă şi 
stabileşte limitele de competenţă şi responsabilitate ale acestuia; 

p. conduce echipa care reprezintă unitatea la negocierea Contractului Colectiv de Muncă cu 
sindicatul/reprezentanţii salariaţilor şi semnează în numele angajatorului Contractul Colectiv 
de Muncă al societăţii; 

q. alte atribuţii conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile; 
r. supune aprobării Consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute 

la art. 52, alin. (1) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvemanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare 
de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de 
administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă 
tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 

Art. 63. Remuneraţia directorilor este stabilită de Consiliul de Administraţie, fiind formată dintr-o 
indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la 
profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor. 

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se vor fixa limitele generale ale 
remuneraţiilor directorilor. 

 
CAPITOLUL XII 

AUDITUL STATUTAR ŞI AUDITUL INTERN 
 
 
Art. 64. Întreprinderea publică - societate pe acţiuni va contracta auditori statutari în conformitate 



cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, scopul auditului statutar fiind acela 
de auditare a situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv de a stabili dacă situaţiile 
financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală şi onestă asupra activităţii anului financiar şi 
asupra profitului şi pierderii, respectiv asupre veniturilor şi cheltuielilor, pentru perioada încheiată. 

Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuţiile ce urmează a fi îndeplinite 
de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administraţie, înainte de demararea 
procedurii de selectare a auditorului statutar. 

Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administraţie al întreprinderii 
publice - societate pe acţiuni. 
Art. 65. Întreprinderea publică - societate pe acţiuni organizează auditul intern în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În cadrul întreprinderii publice - societate pe acţiuni auditul se efectuează de către compartimentul de 
audit public intern al Consiliului Judetean Arges. 

Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi 
rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii 
sunt puse în operă intr-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor societăţii. 

Auditul intern este în interiorul entităţii o activitate independentă de apreciere sau control al 
operaţiilor, fiind în subordinea directă a directorului general. 

Obiectivul auditului intem este de a asista conducerea societăţii în exercitarea eficace a 
responsabilităţilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare 
la activităţile examinate. 

Auditorul intern este vizat de toate fazele activităţii entităţii care interesează conducerea. 
Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile şi financiare, dar şi tehnice, pentru atingerea 
unei înţelegeri depline a operaţiilor examinate. 
 
 

CAPITOLUL XIII 
EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII 

 
 
Art. 66. Exerciţiul financiar al societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al 
fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul 
Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie. 
Art. 67. Societatea va ţine contabilitatea în LEI. In fiecare an, societatea va redacta situaţiile 
financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi 
financiare în conformitate cu reglementările legale în materie. 
Art. 68. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor în 
termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al 
auditorului statutar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al societăţii, în interiorul 
termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii  
vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. 

Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen 
de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor 
financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum şi 
procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia 
financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului 
Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” 
al României, pe cheltuiala societăţii. 
Art. 69. In vederea desfăşurării activităţii, întreprinderea publică - societate pe acţiuni trebuie să 
ţină următoarele registre: 
* Registrele contabile prevăzute de lege; 
■ Registrul acţionarilor care să arate, denumirea, sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, 

precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa acţiunilor tranzacţionale pe o 
piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se realizează cu respectarea legislaţiei 
specifice pieţei de capital; 



* Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie; 
■ Registru al rapoartelor auditului statutar; 
* orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. 
Art. 70. Administratorii, sau, după caz, entităţile care ţin evidenţa acţionariatului conform 
prevederilor legale au obligaţia să pună la dispoziţia acţionarilor şi a oricăror alţi solicitanţi 
informaţii privind structura acţionariatului respectivei societăţi şi să le elibereze, la cerere, pe 
cheltuiala lor, certificate privind aceste date. 

De asemenea, sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor în aceleaşi condiţii, registrul 
şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale. 

Registrul acţionarilor şi registrul obligaţiunilor se pot ţine manual sau în sistem 
computerizat. 
 

 
CAPITOLUL XIV 

DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE 
 
 
Art. 71. Rezultatele activităţii societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de 
Adunarea Generală. 
Art. 72. Contul de profit şi pierderi, care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, va 
evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, 
profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit. 
Art. 73. Dividendele se distribuie proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat şi 
conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor de aprobare a situaţiilor financiare anuale. 
Acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. 
Art. 74. Din profitul societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru 
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. 
Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu 
respectarea aceloraşi reguli. 
Art. 75. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi 
cuantumul acestora. 
Art. 76. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în 
limita acestei participări. 

 
CAPITOLUL XV. 

RELATII COMERCIALE 

 
    Art. 77. Relatiile comerciale dintre societate Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor 

de Utilitati Publice al Judetului Arges  si terti se bazeaza pe raporturi contractuale. 

    Art. 78. Preturile si ofertele pentru produsele si prestarile de servicii se stabilesc de  A.E.P.S.U.P 

ARGES. 

   Art. 79. A.E.P.S.U.PARGES poate executa in regie proprie lucrari de constructii si reparatii, iar cand 

acest lucru nu este posibil, contracteaza cu firme de specialitate. 

  Art. 80. Orice completare sau modificare a prezentului regulament este de competenta A.G.A al  de 

Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges. 

 
CAPITOLUL XVI. 

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA 

 
  Art. 81. Structura organizatorică a Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Unitati 

Publice Arges este următoarea: 

 



 A.  ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR  

 B.  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 C.  DIRECTOR  

Compartimentele in subordinea directa a directorului sunt: 

       Directia economica; 

              compartiment contabilitate; 

              compartiment comercial.    

       Serviciu resurse umane, administrativ; 

       Serviciu  tehnic: 

           comp.exploatare si intretinere retele apa si canal; 

           comp.proiectare investitii autorizatii si devize. 

 

CAPITOLUL XVII. 

Art.82.   ATRIBUTII SI COMPETENTE  ALE    COMPARTIMENTELOR 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Se subordonează Directorului si  are, in principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 

 elaboreaza, propune si asigura implementarea strategiilor de management pentru dezvoltarea 

economica si viabilitatea financiara a S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de 

Unitati Publice Arges ; 

- asigura managementul economic si financiar in vederea respectarii criteriilor de performanta 

economica asumati de  A.E.P.S.U.P ARGES;  

- elaboreaza Politicile contabile ale  A.E.P.S.U.P ARGES care trebuie sa respecte principiile contabile 

generale. Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice 

aplicate de Societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Urmareste aplicarea 

acestora; 

- elaboreaza Notele explicative care cuprind informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor 

elemente din situatiile financiare anuale; 

-  elaboreaza Raportul administratorilor pentru fiecare exercitiu financiar; 

- elaboreaza Proceduri de lucru pentru personalul din compartimentele pe care le coordoneaza. Urmareste 

aplicarea acestora; 

- organizeaza efectuarea inregistrarilor in registrele si formularele comune privind activitatea financiara si 

contabila, inregistrari care trebuie sa respecte normele metodologice privind intocmirea si utilizarea 

acestora; 

- urmareste respectarea legislatiei privind modul de alimentare si utilizare a fondului de intretinere, 

inlocuire si dezvoltare; 

- asigura legatura dintre A.E.P.S.U.P ARGES  si Autoritatile locale actionare privind miscarile 

patrimoniului public, modul de alimentare si utilizare a fondului  de dezvoltare, respectarea prevederilor 

Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- participa in comisiile de licitatie; 

- organizeaza inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv, mai putin inventarierea mijloacelor 

fixe corporale publice si proprii; 

- organizeaza inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarieii tuturor elementelor de activ si de 

pasiv; 

- elaboreaza Bugetul de venituri si cheltuieli pa baza prognozei veniturilor si a cheltuielilor operationale si 

de investitii; 

- realizeaza Planul de afaceri pe termen mediu pe baza prognozei veniturilor si a cheltuielilor operationale 

si de investitii 

- negociază alaturi de Directorul toate categoriile de credite, urmareste folosirea lor în scopul pentru care 

au fost angajate, urmareste rambursarea acestora în conformitate cu graficul întocmit împreună cu banca;   



- ia măsuri pentru recuperarea debitelor restante;  

- analizează modul de întocmire a documentaţiilor pentru întocmirea preţurilor şi tarifelor si urmareste 

respectarea legislatiei si a prevederilor din  Contracte sau Memoranduri de finantare;  

- acordă audienţe pentru rezolvarea problemelor ridicate de către beneficiarii serviciilor prestate de 

A.E.P.S.U.P ARGES  din domeniul de activitate;  

- analizează periodic activitatea economică şi ia măsuri după caz;  

- analizează periodic evoluţia situaţiilor din contul curent, conturile de împrumut sau conturile pentru 

fonduri nerambursabile;  

- participă la elaborarea programelor informatice pentru compartimentele subordonate;  

- decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor financiar-contabile;  

- decide alături de Directorul, asupra angajării  A.E.P.S.U.P ARGES  în operaţiile patrimoniale, având 

obligaţia de a refuza, în condiţiile legii, pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;  

- reprezinta si angajeaza A.E.P.S.U.P ARGES  prin semnatura alături de Directorul, in relatiile cu terte 

persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate, in limita competentelor aprobate de Consiliul de 

Administratie si in conditiile legii; 

- examineaza si semneaza documentele bancare si interne;   

- analizeaza si informeaza privind realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta; 

- asigură relaţiile de natură financiar-contabila cu instituţii, agenţi economici, persoane fizice;  

- organizeaza activitatea compartimentelor pe care le coordoneaza si analizeaza activitatea lor; 

- furnizeaza documente si informatii organelor de control si auditului financiar; 

- răspunde , prin compartimentele aflate în coordonare, la petitiile adresate societăţii de clienti; 

- raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

- realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Directorul in temeiul legii. 

 Directorul Economic si personalul din compartimentele din subordine participa la simpozioane, instruiri 

si alte tipuri de manifestari legate de activitatea fiecaruia.  

 

              compartiment contabilitate; 

              compartiment comercial.    

 

Se subordonează Directorului Economic al  A.E.P.S.U.P ARGES  şi are în subordonare activitatea 

financiar-contabilitate, citire-facturare. Serviciul are, in principal, următoarele atribuţii, competenţe şi 

responsabilităţi:  

-verificarea zilnica a extraselor de cont in lei si valuta pentru toate activitatile A.E.P.S.U.P ARGES  ; 

- verificarea zilnica a raportului de casa;  

- intocmirea deconturilor pentru deplasari interne si externe, precum si documentatia bancara pentru 

drepturile ce revin din deplasari;  

 -verificarea concordantei dintre referatele de necesitate si documentatia anexata;  

- intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea datoriilor catre bugetul de stat, casele de asigurari de 

sanatate si directiile de munca si protectie sociala si verificarea concordantei acestor sume cu cele din 

recapitulatia statelor;  

- intocmirea ordinele de plata pentru achitarea datoriilor catre furnizori;  

 - contabilizarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor contabile legate de intrarile si iesirile 

din patrimoniu pe gestiuni si surse de finantare;  

-efectuarea inventarierii la timp si contabilizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii;  

- evidentierea sintetica si analitica a obiectivelor de investitii pe surse de finantare;  

- evidentierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta;  

- evidentierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finantare;  

-fintocmirea de balante analitice a tuturor gestiunilor;  



- efectuarea punctajului lunar intre evidenta contabila si tehnico-operativa si corectarea neconcor-dantelor;  

- inregistrarea in evidenta contabila, sistematic si cronologic, a documentelor de intrare - iesire legate de 

activitatea camine - cantina;  

- asigurarea evidentei contabile a veniturilor si cheltuielilor pe fiecare camin in parte;  

- asigurarea evidentei debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finantare  

- inregistrarea tuturor veniturilor proprii ale regiei in baza documentelor justificative legal intocmite;  

- intocmirea si verificarea balantelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;  

- reflectarea lunara a tuturor informatiilor financiar-contabile in balanta cumulata la nivel de A.E.P.S.U.P 

ARGES   

- efectuarea si urmarirea executiei cheltuielilor pe surse de finantare, respectiv pe articole bugetare;  

- efectuarea si urmarirea executiei de bugetele de venituri si cheltuieli;  

- intocmirea situatiei soldurilor de disponibilitati banesti si efectuarea punctajului cu trezoreria;   

- utilizarea aplicatiilor informatice privind clientii (populatie, agenti economici sau institutii si asociatii) si 

incasari de la clienti; 

- asigurarea relaţiilor directe cu toţi beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare - epurare 

ape uzate, cuantifică fizic şi valoric întreaga producţie a  A.E.P.S.U.P ARGES  ;  

- verificarea şi centralizarea facturilor întocmite pe tipuri de consumatori şi tarife în vederea raportării 

producţiei lunare;  

- efectuarea corecturilor şi modificărilor intervenite pe parcursul lunii anterioare la contract (client, adresă, 

cont, cote părţi indivize, persoane, profilul activităţii); 

- intocmirea borderourilor cu consumuri pentru agenţi economici şi asociaţii de proprietari/locatari si le 

preda Oficiului informatic pentru facturare;  

- verificarea facturilor clienţilor cu borderoul de facturi;  

- expedierea facturilor catre clienti (agenti economici si institutii) si facturile pentru populatie, însoţite de 

borderouri, se predau spre încasare casierilor-încasatori de teren;  

- întocmirea facturilor şi evidenţierea clienţilor care folosesc apa din cişmele publice;  

- întocmirea facturilor pentru consumatorii industriali şi pentru consumatorii luaţi în evidenţa regiei, pe 

bază de proces verbal sau pe bază de comandă scrisă;  

- efectuarea recalculărilor de debit şi răspunderea  sesizărilor conform legislaţiei în vigoare;  

- evidenţierea şi efectuarea operaţiunilor necesare pentru garanţiile clienţilor - agenţi economici,  

- evidenţierea producţiei facturate la apa potabilă şi canalizare;  

- colaborarea cu compartimentele  A.E.P.S.U.P ARGES   

- gestionarea evidenţelor operative privind:  

- înregistrarea debitelor pe branşamentele abonaţilor;  

- operarea încasărilor pe fiecare client;  

- înregistrarea compensărilor; 

- operarea anulărilor de producţie;  

- urmărirea debitelor restante şi analiza acestora încât să nu depăşească limita de prescriere;  

- verificarea datelor de identificare ale clienţilor din ordinele de plată (denumire, cont virament, banca) cu 

cele existente în evidenţa  A.E.P.S.U.P ARGES  ;  

- transmiterea documentelor catre compartimentul juridic pentru acţionarea în instanţă a clienţilor incerţi, 

rău platnici, pentru recuperarea debitelor;  

- soluţionarea refuzurilor de plată cu birourile şi serviciile implicate;   

- propunerile de sistare a alimentării cu apă (abonaţilor) clienţilor rău platnici;  

- urmărirea încasărilor provenite din prestaţiile de apă şi canal către abonaţii din sistemul casnic;  

- verificarea zilnica gestiunii casierilor de teren, asigurând depunerea corectă a încasărilor;  

- întocmirea trimestriala situaţiilor debitelor neîncasate pentru fiecare categorie de abonaţi;  

- urmărirea înregistrarilor debitelor pe fiecare categorie de abonaţi;  

- înregistrarea încasărillor primite prin conturi bancare, conturi curente şi cele cu numerar;  

- întocmirea listelor de închideri pentru abonaţi cu debite restante, conform dispoziţiilor legale; 



- depistarea consumatorilor clandestini în vederea intrării în legalitate a acestora;  

- întocmirea lunara situaţiilor debitelor neîncasate;  

- încasarea de la clienţi, prin casierie, contravaloarea serviciilor prestate;  

- intreg personalul raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

- realizarea altor  atribuţiilor conferite de lege sau dispuse de Directorul in temeiul legii. 

- inventarierea apometrelor si intocmirea proceselor verbale de predare primire. 

 -operare in programul nou a  proceselor verbale pentru montarea si demontarea apometrelor  primite de la 

maistri si de la operatorii de zona cu indexul trecut si cu buletin de verificare atasat pentru a stii cind 

expira acestea. 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV. 

 

Se află în subordinea directă a Directorului societatii  A.E.P.S.U.P ARGES.  Serviciul are, in 

principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:  

-coordonează si răspunde de activitatea Serviciului resurse umane, administrativ;                                 

-repartizeaza si urmareste realizarea sarcinilor, a raspunderilor si competentelor pe posturile (functiile) din 

cadrul Serviciului;                                                                                           

-întocmeste si actualizeaza “Fisele de post” pentru  posturile din componenta Serviciului resurse umane si 

le supune spre aprobare Directorului societatii. 

-intocmeste tematici si volum de teste pentru concursurile de ocupare a posturilor de executie din 

subordinea sa si le supune spre aprobare Directorului societatii. 

-elaboreaza impreuna cu sefii de compartimente programe de pregatire si -instruire pentru personalul din 

cadrul aestora si le supune spre aprobare Directorului al A.E.P.S.U.P ARGES;   

-avizeaza  pontajul pentru toate posturile din cadrul  Serviciului resurse umanesi il supune spre aprobare  

Directorului  al A.E.P.S.U.P ARGES  .             

-primeste , inregistreaza corespondenta repartizata , o citeste, o analizeaza  si o repartizeaza personalului 

cu atributii in domeniu din cadrul serviciului oprind daca este cazul copii XEROX. 

-primeste si rezolva cu ajutorul salariatilor din cadrul serviciului  toate “DISPOZITIILE” date de Director 

in legatura cu activitatea serviciului.    

-elaboreaza proceduri de lucru pentru toate activitatile si lucrările aferente posturilor pe care le 

coordonează. 

-aplicarea corecta a legislaţiei si a reglementarilor societăţii  in domeniul său de activitate.                         

-intocmeste si depune declaratiile privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul fondului national 

unic de asigurari sociale de sanatate si catre FNUASS. 

-intocmeste dosarele de pensionare ale salariatilor care solicita si indeplinesc conditiile de pensionare 

potrivit Legii nr.19/2000. 

-urmareste ca salariatii unitatii sa efectueze instructajul general de protectia muncii de catre responsabilul 

cu protectia muncii. 

-verifica si propune masuri Directorului al A.E.P.S.U.P ARGES  atunci cand se constata nerespectarea 

normelor prevazute in RI si ROF. 

-intocmeste organigrama si statul de functii nenominal pentru activitatea societatii in urma propunerilor 

aprobate de conducere si inainteaza referatul de aprobare catre A.G.A. 

-propune masuri pentru imbunatatirea activitatii serviciului. 

-verifica si confirma calculul salariilor,indemnizatiilor de concediu , indemnizatiilor pentru incapacitate 

temporarara de munca ,declaratiile lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale de 

stat bugetul de asigurari pentru somaj ,bugetul de stat(declaratia 100) si bugetul asigurarilor sociale si 

fondurilor speciale(declaratia 102),situatiile statistice,  fisele fiscale FF1 si FF2. 

-urmareste si asigura respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la comunicarea accidentelor de 

munca si efectuarea cercetarilor de catre organele in drept. 



-urmareste insusirea si respectarea de catre intregul personal al societatii, a tuturor regulilor interne 

stabilite de conducerea societatii pentru mentinerea ordinii si disciplinei, iar in cazul constatarii unor 

incalcari ale acestora, formuleaza propuneri de sanctionare a celor vinovati . 

-face propuneri pentru structura şi organigrama al A.E.P.S.U.P ARGES  ;  

-face propuneri de îmbunătăţire în activitatea. al  A.E.P.S.U.P ARGES  în funcţie de noile probleme 

apărute;  

-elaborează proiectele privind perfecţionarea organizării şi conducerii producţiei şi a muncii precum şi 

urmărirea aplicării acestora în vederea măririi eficienţei şi eficacităţii activităţii.;  

- face propuneri asupra nivelelor de salarizare;  

- asigură şi realizează angajările pe funcţiile şi meseriile necesare;  

 -propune politicile în domeniul resurselor umane  

- colaborează cu compartimentele în privinţa meseriilor deficitare 

- propune planul de pregătire profesională conform procedurii; 

 -organizează şi asigură gestionarea resurselor umane, întocmind şi ţinând la zi toate evidenţele legale 

referitoare la acestea;  

- întocmeşte şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al al A.E.P.S.U.P ARGES ; 

- propune strategia în domeniul resurselor umane ; 

- realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Directorul in temeiul legii.  

-intocmeste lunar statul de functii nominal si il inainteaza directorului spre aprobare. 

-urmăreşte întocmirea fişelor de post conform procedurilor emise;  

- efectuează recrutarea şi selecţia personalului  

- intocmeste  formele de angajare ( contract individual de munca,  

decizia de angajare) si verifica daca in  dosarul personal  exista fisa medicala eliberata de medicul de 

medicina muncii si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat; 

- intocmeste formele de desfacere a contractului individual de munca (decizie 

de desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare); 

-in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca intocmeste in termen adresa de 

instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract 

individual de munca), conform Codului Muncii; 

-.intocmeste actele aditionale de modificare a clauzelor din contractele individuale de munca; 

-emite fisele de post elaborate de sefii de compartimente pentru fiecare angajat. 

      tine evidenta si pastreaza dosarele de personal; 

a-rhiveaza dosarele de personal pentru personalul lichidat si a altor documente care se creeaza in cadrul 

serviciului. 

i-ntocmeste referate,adrese ,informari specifice activitatii desfasurate; 

-organizează concursurile de ocupare a posturilor;  

- păstrează şi face înscrierile specifice şi corespunzătoare în cărţile de muncă;  

- întocmeşte formele de angajare şi de pensionare;  

- aplica legislaţia în vigoare privind angajarea; 

- întocmeşte dările de seamă statistice privind numărul mediu al salariaţilor;  

- tine evidenţa proceselor verbale de încadrare, promovare şi a deciziilor; 

- eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi,  

- conduce o evidenţă cu concediile de odihnă effectuate; 

- stabileşte necesarul de tichete de masă la nivelul societăţii ; 

- întocmeşte dosarele individuale ale salariaţiilor ; 

-întocmeşte dosarele de pensionare ; 

    - face înscrieri în registrul  de evidenţă al salariaţiilor ; 

- pontajele întocmite de sefii erarhici ai compartimentelor furnizează in programul informatic pentru 

calculul drepturilor de salarii; 

- întocmeşte dările de seamă statistice privind  fondul de salarii şi alte venituri salariale;  



-Calculeaza salariile,indemnizatiile de concediu si indemnizatiile pentru incapacitate temporarar de munca 

prin intermediul programului PROSC, pe baza documentelor justificative(foi de pontaj,formulare de 

concediu medical),conform procedurii de lucru. 

- Intocmeste si depune in termen declaratiile lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor 

sociale de stat ,bugetul de asigurari pentru somaj bugetul de stat(declaratia 100) si bugetul asigurarilor 

sociale si fondurilor speciale(declaratia 112), 

- Intocmeste situatii statistice  privind numarul mediu al salariatilor si a veniturilor salariale,costul fortei 

de munca, cu incadrarea in termen. 

Elibereaza adeverinte de salariat,adeverinte pentru credit si adeverinte pentru medic; 

- Colaboreaza cu AJOFM Arges,Casa Judeteana de Pensii Arges, I.T.M Arges. 

Instiinteaza I.T.M. Arges cu privire la salariatii unitatii care efectueaza in mod frecvent munca de noapte.  

- Intocmeste pe baza informarilor primite de la sefii compartimentele societatii, programarea concediilor 

de odihna anuala(luna noiembrie); 

- Organizeaza concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul societatii. 

- elaborarea si redactarea Regulamentelor  Interne, Regulamentelor de Organizare si Functionare, fiselor 

de post etc.  

 

ADMINISTRATIV: 

-identifica potentialii furnizori, negociaza contractele si aprovizioneaza cu materiale necesare productiei; 

- urmareste calitatea produselor care fac obiectul contractelor; 

- aproba si inregistreaza comenzile de aprovizionare; 

- stabileste modalitatea de transport si relatia cu transportatorii; 

 -obtine oferte tehnico-comerciale de la furnizorii potentiali; 

- verifica produsele ce trebuie receptionate in conformitate cu cerintele specificate in comenzile de 

aprovizionare, clauze contractuale si documentele de referinta ale produsului; 

- pastreaza permanent legatura cu furnizorii de materiale ;  

- asigura aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de intretinere; 

-asigura administrarea mijloace fixe aflate in gestiune; 

-organizeaza si raspunde de evidenta gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de intretinere si 

obiectelor de inventar; 

-colaboreaza cu birourile implicate in aprovizionarea cu bunuri si servicii;  

-pune la dispozitia organelor de control abilitate documentele solicitate;  

-gestioneaza valorile materiale din magazia regiei; 

-asigura colaborarea cu Romtelecom, Connex, Orange si cu orice alta firma de telefonie pentru utilizarea 

serviciilor puse la dispozitie de acestea (infiintarea, mutarea sau desfiintarea numerelor de telefon 

interioare , directe sau faxuri). 

-propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii; 

-raspunde de indeplinirea integrala a atributiilor din Fisa postului; 

-raspunde de respectarea normelor de protectia muncii si PSI pentru persoana sa; 

-raspunde de integritatea patrimoniala si de buna folosire a miljoacelor din sfera sa de activitate; 

-raspunde de confidentialitatea datelor si documentelor detinute, precum si de cele derivate din derularea 

obiectului de activitate; 

-respectul in unitate este obligatoriu (salutul, modul de adresare etc.) 

-pastreaza curatenia si ordinea pe intreg teritoriul unitatii; 

-respecta abordarea in ordine ierarhica a tuturor problemelor; 

-raspunde de corectitudinea inregistrarilor efectuate si de lucrarile pe care le -intocmeste si le transmite; 

-pastreaza secretul de serviciu; 

-aplica prevederile actelor normative si atributiunilor stabilite prin fisa postului; 

-intocmeste notele de intrare si receptie(NIR) si bonurile de consum si le transmite la compartiment 

financiar- contabilitate; 



-intocmeste procese verbale de predare primire; 

-tine evidenta aprovizionarii şi consumului de carburanti şi lubrefianti utilizati de catre autivehiculele din 

cadrul unitatii; 

-tine registrul de evidenta a foilor de parcurs acordate soferilor din cadrul unitatii; 

-inregistreaza si numeroteaza intr-un registru toate obiectele din al A.E.P.S.U.P ARGES  care sunt 

achizitionate pentru foaia personala de inventar. 

- indosariaza ofertele, referatele, comenzile   

-rezolva orice alte sarcini(verbale sau scrise) primite de la sefii ierarhice  in legatura cu postul pe care il 

ocupa; 

- raspunde de realizarea cu eficienta si de calitate a tuturor atributiunilor stabilite mai sus; 

-raspunde de executarea dispozitiilor date de conducerea societatii in legatura cu problemele de care se 

ocupa; 

-raspunde de mijloacele de lucru si materialele aflate in inventarul propriu; 

-raspunde de confidentialitatea datelor din documentelor detinute, precum si de cele derivate din derularea 

obiectului de activitate; 

-respecta abordarea in ordine ierarhica a tuturor problemelor; 

-raspunde de corectitudinea inregistrarilor efectuate si de lucrarile pe care le intocmeste si le transmite; 

-respecta curatenia si ordinea pe intreg teritorul unitatii; 

-pastreaza secretul de serviciu. 

-aplica prevederile actelor normative si atributiunilor stabilite prin fisa postului; 

-respecta Regulamentul Intern (R. I.); ROF; 

 -instruirea in domeniul situatiilor de urgenta; 

- elaborează programului anual al achiziţiilor, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte 

compartimente din cadrul Societatii; 

- elaborează sau, după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul 

organizării unui contract de soluţii, a documentaţii de concurs; 

- asigurară publicarea în SEAP a anunţurilor şi a documentaţiei de atribuire, respectând legislaţia 

specifică; 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor aşa cum sunt acestea prevăzute de lege; 

- face propuneri privind componenţa comisiei de evaluare a ofertelor ; 

- participă în comisiile de evaluare a ofertelor; 

- urmăreşte realizarea acelor contracte care-i sunt repartizate spre monitorizare; 

- participă la recepţia utilajelor, echipamentelor şi lucrărilor atribuite prin contractul de achiziţii; 

- constitue şi păstrază dosarul achiziţiei publice;   

- conduce întreaga evidenţă specifică activitaţii, atât cea scriptică cât şi cea informatizată pe calculator; 

- intreg personalul raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

 - realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Sefii erarhici in temeiul legii. 

- indeplineste si realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Sefi ierarhici  in temeiul 

legii. 

SERVICIU  TEHNIC 

 

Serviciu tehnic are in subordine doua compartimente, conduse de  sef serviciu tehnic: 

a) compartiment exploatare si intretinere retele apa si canal; 

b) compartiment proectare, investitii, auorizatii si devize 

şi are in principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:. 

 

-Asigura protectia bunurilor patrimoniale incredintate. 

-Participa la masurile de siguranta in caz de incendiu, accidente si calamitati pana la interventia 

formatiilor competente cu luarea masurilor de supraveghere a propriilor instalatii. 



-Legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor. 

-Identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele/serviciile neconforme. 

-Intocmeste documentatia necesara pentru executie proiect bransament apa/racord canal. 

-Centralizeaza documentele necesare finalizarii dosarelor de bransament apa si a racord canalizare. 

-Intocmeste si transmite notificari, sesizari, adrese beneficiarilor. 

-Emite acorduri de principiu privind lucrarile de bransament apa, racord canalizare si extinderi. 

-Elaboreaza  programul anual de investitii cu Consiliile Locale si Consiliul Judetean; 

- Centralizeaza si intocmeste productia interna lunar. 

 -Indeplineste si realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Sefi ierarhici in temeiul 

legii. 

-Intocmeste si incheie documente specific necesare autorizatiilor de gospodarire a apelor, de mediu si 

sanatate. 

-Verifica pe teren impreuna cu reprezentantii de la Apele Romane, Mediu si sanatate situatia sistemelor 

publice de alimentare cu apa in vederea autorizarii. 

-Asigurarea asistentei tehnice la intocmirea caietelor de sarcini (temelor de proiectare). 

-Participa la achizitia, contractarea si la avizarea studiilor tehnice si proiectelor. 

-Participarea la punerea in functiune a investitiilor unitatii. 

-Participarea la receptia tehnica investitiilor unitatii. 

-Urmareste derularea contractelor de lucrari, de servicii, inchirieri, furnizare, proiectare. 

-Elaboreaza contractele de servicii, subcontractari, furnizare, etc. cu tertii. 

-Elaboreaza comenzi pentru diferite lucrari si servicii, proiecte. 

-Elaboreaza selectia de oferte in urma cererilor lansate. 

- Urmareste si intocmeste documentatia necesara schimbarii de partida a contractelor de energie electrica 

pentru punctele de consum preluate de la Consiliile Locale. 

-Administrarea bazei de date a compartimentului investitii. 

-Intretine documentatia de baza de date. 

-Primeste, centralizeaza si transmite avariile aparute pe sistemele de apa si canalizare. 

-Intocmeste procese verbale de constatare si remediere pentru avarii. 

-Primeste si centralizeaza parametrii statiilor de pompare apa (contor apa – index, presiune, volum 

inmagazinare apa, energie electrica-index). 

-Colaboreaza cu utilizatorii bazei de date sesizandu-le modificariile ce apar si acordandu-le asistenta 

tehnica in exploatare. 

-Urmareste efectuarea reviziilor tehnice a echipamentelor din dotare conform contractelor incheiate. 

-Asigurara integritatea si securitatea informatiilor in perioada de prelucrare, precum si a documentelor 

primare. 

-Acorda aistenta tehnica  tuturor beneficiarilor in exploatarea echipamentelor. 

-Evalueaza lucrarile realizate prin emiterea situatiilor de plata in functie de procesele verbale, de executie 

si atasamentele transmise pentru procesare de catre compartiment. 

-Centralizeaza productia inregistrata conform situatiilor de plata. 

-Emite situatii de plata pentru lucrari de investitii. 

-Centralizeaza bonurile de consum pe zone de operare si lucrari (avarii, programate, intretinere etc.) 

-Primeste si centralizeaza programele zilnice de lucru ale maistrilor. 



-Verifica si stabileste preturile la apa potabila si canalizare – epurare pentru sistemele de apa deservite de 

societate. 

-Urmareste si sustine din punct de vedere tehnic la ANRSC Bucuresti pretul apei si/sau canalizare-epurare 

dupa ce aceasta a fost aprobat de Consiliul Local. 

-Trasarea pe documentatia sprecifica a traseelor conductelor de alimentare cu apa si canalizare. 

-Deplasarea in teren pentru verificarea executiei conductelor de apa si canalizare. 

-Elaborare acorduri de principiu pentru persone fizice si juridice in scopul realizarii de investitii. 

-Colaborarea cu: servicii, compartimentele in scopul actualizarii datelor referitoare la pretul de apa si 

canal practicat. 

-Situatii centralizate pe elemente de cost in vederea stabilirii tarifelor (cheltuieli raportate la volumele de 

apa facturata). 

-Semnarea procesului verbal pentru consumurile lunare de apa cu reprezentatii Apelor Romane. 

Intocmirea necesarului de apa in vederea incheierii contractului cu Apele Romane pentru zonele deservite. 

-Informare cu privire la tariful de energie electrica, apa livrata, apa livrata de Apa Canal 2000.  

- asigură alimentarea cu apă potabilă a tuturor consumatorilor din  localitǎţile,  

 -racordate la sistemul de alimentare cu apă şi menţinerea în condiţii optime de funcţionare a reţelelor de 

distribuţie şi aducţiune, staţiile de pompare şi rezervoarele de acumulare aferente, inclusiv  întreţinerea şi 

exploatarea reţelelor şi racordurilor de canal;  

- urmăreşte folosirea utilajelor la capacitatea nominală de funcţionare, în raport cu nevoile de exploatare şi 

întreţinere;  

- efectuează controlul reţelei de apă în scopul depistării pierderilor; 

- participă la efectuarea probelor de presiune la reţelele noi sau la cele care au fost înlocuite prin planul de 

revizii şi reparaţii, aprobat de conducerea A.E.P.S.U.P ARGES  ; 

- asigură şi realizează spălarea rezervorelor , a reţelelor de apă conform programului aprobat de 

conducerea A.E.P.S.U.P ARGES  şi după fiecare intervenţie în reţea;  

- urmăreşte executarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor în reţeaua de apă potabilă şi canalizare în 

care scop:  

-obţine autorizaţia legală pentru intervenţii pe drumurile publice (judeţene) sau locale; 

- asigură executarea reparaţiilor; 

- reface / readuce după terminarea lucrărilor de remediere, structura sistemului rutier la starea 

iniţială;  

- semnalizează, potrivit regulilor stabilite, lucrările care provoacă restricţii de circulaţie pe 

drumurile publice; 

- ia măsuri de ridicare imediată a excedentului de pământ rezultat de la săpături; 

- asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţiile standardelor şi normelor în vigoare a hidranţilor de 

incendiu de pe reţeaua de distribuţie;  

- asigură evidenţa primară a activităţii desfăşurate, instrucţiuni, note de serviciu, ordine de lucru etc.  

- colaborează, pe baza unei fundamentări tehnice la întocmirea programelor pentru exploatarea, 

întreţinerea, revizia şi reparaţia mijloacelor tehnice din dotare;  

- supraveghează mijloacele tehnice din dotare şi ţine evidenţa întregii activităţi specifice a acestora de la 

intrarea până la ieşirea din funcţiune;  

- urmăreşte şi remediază cu promptitudine avariile apărute în reţeaua de alimentare cu apă potabilă, 

pierderile de apă şi lipsa de presiune din anumite zone şi propune soluţii de rezolvare sau solicită sprijin 

acolo unde este cazul, inclusiv la reţelele de canalizare;  

- justifică şi participă din punct de vedere tehnic la întocmirea normelor de muncă la solicitarea serviciului 

de resort;  



- colaborează cu compartimentele funcţionale ale A.E.P.S.U.P ARGES  în rezolvarea sesizărilor şi 

reclamaţiilor primite;  

- participă la acţiuni operative: manevre, închideri, recepţii tehnice etc.  

- identifică modalităţile de creştere a performanţelor tehnice ale instalaţiilor din exploatare şi întreţinere;  

-Identifica traseele de reţele şi armături ascunse, depistări pierderi apă vizibile şi ascunse în reţeaua 

exterioară, determinări regimuri de presiune, determinări branşare abonaţi, identificare mod de alimentare 

abonaţi, evidenţiere cişmele publice, identificări branşamente clandestine, verificări consumuri 

nejustificate;  

- participă la întocmirea de analize privind funcţionarea reţelei în urma unor măsurători de debite, 

presiuni, simulări pe calculator (bilanţ hidraulic);  

- execută lucrări de întreţinere şi reparaţii la reţelele de apă potabilă - artere, conducte din oţel, PREMO, şi 

P.E-H.D., conform programelor anuale precum şi lucrări de intervenţii pentru remedierea defecţiunilor 

apărute în reţeaua publică exterioară, inclusiv la reţelele de canalizare; 

- participă la întocmirea programelor de pregătire pentru sezonul rece;  

- organizează echipe de intervenţie pentru sărbători legale, zile libere legale şi situaţii deosebite;  

- asigură asistenta tehnica in realizarea colectarii apelor uzate pe care le transportă spre staţiile de epurare 

aferente;  

- asigură întreţinerea bunurilor aflate în patrimoniul societatii;  

- execută lucrări de desfundare a instalaţiilor interioare de canalizare pe bază de comandă;  

- execută lucrări de revizii şi reparaţii curente la reţeaua publică de canalizare şi la anexele constructive ale 

acesteia;  

- execută lucrări de remediere a defecţiunilor şi avariilor în reţeaua de canalizare în care scop obţine şi 

asigură toate activităţile specifice acestor lucrări ca:  

- obţinerea autorizaţiei legale pentru desfacerea pavajului pe căile publice;  

- reface, după terminarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor sau avariilor, structura sistemului 

rutier la starea iniţială;  

- ia măsuri de ridicare imediată a excedentului de pământ rezultat de la săpături;  

- efectuează instructajul pe linie de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor conform legilor, 

normelor şi normativelor în vigoare;  

- intreg personalul raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

- realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Directorul societatii in temeiul legii. 

- efectuează, în cadrul laboratoarelor DSP, analize fizico-chimice, chimice şi microbiologice  ale apei 

brute din sursele de suprafaţă şi subterane; 

  - certifică prin buletine de analiză, conform standardelor în vigoare, calitatea apei potabile ; 

- rezultatele analizelor sunt transmise zilnic sau la alte intervale, conform programelor de analize aprobate 

de conducerea A.E.P.S.U.P ARGES  altor compartimente din cadrul societatii sau organe care au atribuţii 

de control al calităţii apei , dispuse  de conducerea societatii;  

- asigură introducerea rezultatelor analizelor chimico - fizice şi bacteriologice de date şi întocmeşte 

rapoartele de bilanţ conform solicitărilor conducerii societatii; 

- efectuează, conform legii, standardelor şi normativelor în vigoare, toate analizele chimice, fizice şi 

bacteriologice ce stabilesc calitatea apei potabile;  

- elaboreaza planul anual de achizitii publice, comform legistlatii in vigoare; 

- organizeaza funcţionarea sistemului de analiză a apei uzate colectate de la utilizatorii sistemului de 

canalizare,  din sistemul de canalizare şi din staţia de epurare ; 

 - efectuează analize fizico - chimice, bacteriologice pentru:  

  - supravegherea calităţii apelor uzate procesate în Staţii de epurare - treapta biologică şi 

mecanică;  

  - supravegherea calităţii apelor uzate deversate în emisari; 

- întocmeşte, periodic şi la solicitarea conducerii A.E.P.S.U.P ARGES  , rapoarte sintetice privind starea şi 

evoluţia calităţii apelor uzate epurate ce se evacuează în emisar;  



- intreg personalul raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

- realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Directorul societatii in temeiul legii. 

         

                                                           

CAPITOLUL XVIII. 

DISPOZITII FINALE 

 
Art.83.  In baza Regulamentului de Organizare si Functionare, se vor intocmi sau completa "Fisele 

posturilor" - personalul   TESA in functiune. 

      Prezentul Regulament poate fi modificat si completat cu sarcini si atributii reiesite din obiectul de 

activitate al societatii A.E.P.S.U.P ARGES  prin modificarea atributiilor impuse prin actele normative in 

vigoare. 

     În cazul în care, pe parcursul aplicării prezentului regulament , se vor emite dispoziţii legale altele 

decât cele prevăzute în prezentul regulament  sau dispoziţii suplimentare, acestea se vor aplica de la data 

specificata în actele normative/administrative . 

     Litigiile de orice fel in care este implicata A.E.P.S.U.P ARGES  sunt de competenta instantelor 

judecatoresti, potrivit legii. 

    In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public al statului pe care le 

administreaza, A.E.P.S.U.P ARGES  are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de 

proprietate potrivit codului de procedura civila si ale Legii nr. 213/1998. 

Art. 84.  Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte prevederi 

legale care reglementeaza activitatea societatiilor comerciale. 
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