
ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

Asociatia  de dezvoltare intercomunitara „APA ALBA” 

 

Adunarea Generala 27.12.2012 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

1. Hotararea nr.10/2012 - Aprobarea Studiului de Fezabilitate reactualizat pentru proiectul 

,,Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba”. 

2. Hotararea nr.11/2012 - Aprobarea rectificarii fondului I.I.D.  si a programului de investitii al 

Operatorului Regional SC APA CTTA SA Alba, pe anul 2012. 

3. Hotararea nr.12/2012 - Aprobarea constituirii fondului I.I.D si a programului de investitii al 

Operatorului Regional SC APA CTTA SA Alba, pe anul 2013. 

4. Hotararea nr.13/2012 - Aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 

apa si canalizare furnizat de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2013. 

5. Hotararea nr.14/2012 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei APA ALBA pe 

anul 2013. 

6. Hotararea nr.15/2012 - Aprobarea indicatorilor de performanta ai Operatorului regional SC APA 

CTTA SA Alba pe anul 2013. 

7. Hotararea nr. 16/2012 – Aprobarea facturarii utilizatorilor casnici pentru cantitatea de apa uzata in 

anul 2013. 

8. Diverse. 

 

 

 

Presedintele Consiliului director 

Hava Mircea 
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HOTĂRÂREA NR. 10 / 2012 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate reactualizat pentru proiectul 

,,Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba”. 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara APA ALBA. 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 Hotararile: 

Consiliului judetean Alba    Nr.   72 din 19.04.2012 

Consiliului local al Municipiului Aiud   Nr.   93 din 25.04.2012 

Consiliului local al Municipiului Alba Iulia Nr. 134 din 27.04.2012 

Consiliului local al Municipiului Blaj               Nr. 174 din 28.05.2012 

Consiliului local al Orasului Cimpeni               Nr.   47 din 27.04.2012 

Consiliului local al Orasului Cugir               Nr.   72 din 19.04.2012 

Consiliului local al Orasului Ocna Mures             Nr.   56 din 26.04.2012 

Consiliului local al Municipiului Sebes               Nr. 133 din 28.05.2012 

Consiliului local al Comunei Sohodol               Nr.   23 din 27.04.2012 

 Nota justificativa privind reactualizarea Studiului de fezabilitate al proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”. 

   

 

În temeiul: 

art. 16 alin.(3) lit. a si art. 20 alin (2) din Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara APA ALBA; 

art. 16.1-2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare - Dispozitii 

generale. 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Articol unic - Se aprobă Studiul de fezabilitate reactualizat al proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Alba”, in conformitate cu Anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din 

aceasta. 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

                                                                                     Hava Mircea 

 

 



Anexa la Hotarare nr. 10 / 2012 

 

 

DIFERENTA INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PT-SF 

Nr. 

Indicatori U.M. 

Total UAT11 UAT12 UAT31 UAT41 UAT51 UAT 61 UAT71 

crt 

 

Alba 

Iulia Sebeş Cugir Aiud Blaj 

Ocna 

Mureş Câmpeni 

  APĂ POTABILĂ                   

1 Reabilitare/ construcţie nouă/ echiparea fronturilor de captare buc - - - - - - - - 

2 Reabilitare/ construcţie nouă/ echiparea captărilor (apă de 

suprafaţă) 

buc - - - - - - - - 

3 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă km - - - - - - - - 

4 Extinderea şi/ sau reabilitarea staţiilor de tratare a apei buc - - - - - - - - 

5 Extinderea şi/ sau reabilitarea rezervoarelor de apă potabilă buc - - - - - - - - 

7 Extinderea şi/ sau reabilitarea staţiilor de pompare pentru apa 

potabilă 

buc - - - - - - - - 

8 Extinderea şi/ sau reabilitarea staţiilor de repompare pentru 

apa potabilă 

buc - - - - - - - - 

9 Extinderea reţelei de apă potabilă km -0,703 - 0,000 - -0,703 - - - 

10 Reabilitarea reţelei de apă potabilă km - - - - - - - - 

11 Contorizarea apei potabile buc -3.072 - -673 - -2.399 - - - 

12 Sistem SCADA buc - - - - - - - - 

  CANALIZARE                   

13 Extinderea reţelei de canalizare km 0,196 -0,306 0,175 -0,257 0,440 -0,289 -0,124 0,557 

14 Reabilitarea reţelei de canalizare km 0,838 -0,220 - 0,284 0,009 0,102 0,663 - 

15 Lungimea conductelor de presiune km 4,211 2,457 0,238 -0,453 0,528 0,603 0,667 0,171 

16 Extinderea şi/ sau reabilitarea staţiilor de pompare pentru 

canalizare 

buc 2 1 2 -2 -1 0 2 0 

17 Extinderea şi/ sau reabilitarea staţiilor de tratare a apei uzate buc - - - - - - - - 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 11 / 2012 

privind aprobarea rectificarii Fondului I.I.D. si a Programului de investitii 

al Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2012 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

 Propunerea transmisa de Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba. 

   

 

În temeiul: 

art. 5 alin.(2); art. 16 alin (4); art. 17, alin (2) a) 4, punct 7 din Statutul Asociatiei APA ALBA; 

art.16.1 alin. 5 si art. 39 alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare-Dispozitii generale 

art. 9.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare-Dispozitii 

speciale partea comuna 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 - Se aprobă Programul rectificat de constituire si utilizare a Fondului I.I.D. pe anul 2012, in conformitatea cu 

Anexa 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 

 

Art. 2 - Se aprobă rectificarea Programului de investitii al Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 

2012, in conformitatea cu Anexa 2 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 

 

Art. 3 – Aparatul tehnic al Asociatiei Apa Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

PREŞEDINTE 
 

                                                                                     Hava Mircea 

 



 

ROMANIA Anexa 1 la 

JUDEŢUL ALBA                                                                                      Hotararea 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA nr. 11/2012 

   

 
Constituirea si utilizarea Fondului I.I.D. 

 

 
Rectificare pentru anul 2012 

 

   NR. 

CRT. 
DENUMIRE Valoare (lei) 

  SURSE   

1 SOLD ANUAL ANTERIOR 2.960.338 

2 IMPOZIT PE PROFIT  TR.IV 2011+2012(trim I-III ) 2.093.829 

3 REDEVENTA 4.636.848 

4 REPARTIZARE PROFIT 5.621.097 

5 ALTE SURSE 295.744 

  TOTAL 15.607.856 

  UTILIZARE   

1 Plati aferente imprumut extern program SAMTID, total, din care: 1.598.144 

  Abrud 64.855 

  Aiud 230.757 

  Alba Iulie 445.011 

  Baia de Aries 43.853 

  Blaj 202.833 

  Cimpeni 106.516 

  Cugir 193.749 

  Ocna Mures 163.006 

  Teius 66.805 

  Zlatna 80.759 

3 INVESTITII 2012 (conform Anexei 2) 9.232.315 

4 SOLD  4.777.397 

  TOTAL 15.607.856 

 
  

 
Presedinte 

 

 
Hava Mircea 

 



 

ROMANIA Anexa 2 la 

JUDEŢUL ALBA                                                                                      Hotararea 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA nr.11/2012 

   

 
PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FOND I.I.D. 

 

 
Rectificare pentru anul 2012 

 

   Nr. 

crt. 
DENUMIRE 

Valoare 

(lei) 

1 CJ ALBA 969.026 

1.2 Imprejmuire si sistem supraveghere statie clorinare Barabant 36.325 

1.3 

Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana,Cut, Calnic, Spring, 

Dostat si a localitatii Rahau 615.141 

1.4 Reabilitare alimentare cu apa potabila Mihoiesti- Campeni- Gura Rosie 9.944 

1.5 Sistem supraveghere antiefractie S.P.I. apa bruta Petresti 33.720 

1.6 Modernizare laborator apa potabila- dotari 9.487 

1.7 Reabilitare aductiune oras Aiud 65.443 

1.8 Dotari independente: 198.966 

  −Renault KANGOO EXPRESS MAXI  cabina dubla cu dotari 61.853 

  −Ploter CANON IPF 760 cu stand 5.725 

  −Reparatie capitala IPF 700 AO LARGE FORMAT PRINTER DYE 6.536 

  −Imprimanta Samsung 250 

  −autovehicul special N1 66.041 

  −aparat de sudura cu electrofuziune QBOX 9.624 

  −aparat de sudura cap la cap manual welda250 27.997 

  −placa compactoare reversibila CR2 17.174 

  − generator LC6500DDC+acumulator 3.766 

2 ABRUD 75.400 

2.1 Inlocuire apometre 3.950 

2.2 Reabilitare retea de alimentare cu apa-zona liceu HCC Abrud 20.555 

2.3 Reabilitare retea alimentare cu apa str. Tudor Vladimirescu 23.491 

2.4 Reabilitare retea alimentare cu apa str. Vilcele 27.404 

3 AIUD 541.800 

3.1 Reabilitare retea de alimentare cu apa Aiud 177.563 

3.2 Reabilitare aductiune (Dn250) si statie pompe Magina 11.672 

3.3 Statie de pompare apa potabila pentru str.Stefan cel Mare 108.801 

3.4 Contorizare (montat apometre, executat bransamente si camine de brans) 29.154 

3.5 Inlocuire contoare apa rece defecte  29.337 

3.6 Montat apometre si bransamente  18.621 

3.7 

Inlocuire vane cartier Ghe Doja pentru sectorizarea zonelor din cartier si montat doi hidranti str 

Brazilor 20.875 

3.8 Executat retea alimentare cu apa si bransamente str. Gorunului 27.743 

3.9 Subtraversare DN  Gîrbova    12.524 

3.10 Lucrari staţie de hidrofor Ciumbrud 13.951 

3.11 Alimentare cu apa a localitatii Garbova de Jos-proiectare 23.560 

3.12 Dotări independente, din care: 67.999 

  − autoutilitara RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI CONFORT 60.374 

  − motopompa JIT3M Gx160-5,5CP1200/S cu furtun 4.063 

  − generator de curent TR(3,5KVA) 3.562 

   



4 ALBA IULIA 2.430.815 

4.1 

Reabilitare retea apa potabila Oarda de jos tronson I-II strazile Dumbravitei, Busuiocului, 

Armoniei, Garoafelor 744.347 

4.2 Extindere si modernizare laborator apa potabila Alba 19.164 

4.3 Reabilitare retea apa si bransamente str. Dragasani,Dianei,Bucuresti,Gh. Doja.  26.490 

4.4 Inlocuire retea apa si bransamente str. Reg.5Vinatori -Partos 183.740 

4.5 Inlocuire retea apa si bransamente str. Ion Arion 33.637 

4.6 Reabilitare si amenajare imobil str. Muncii nr.10  415.643 

4.7 Reabilitare  retea si bransamente str. Garda, Albac, Fabricii (DREN) 72.472 

4.8 Reabilitare statie hidrofor Ampoi -I 64.535 

4.9 Reabilitare statie pompe str. Primaverii(SPAR) 66.628 

4.10 Reabilitare retea distributie apa potabila-vane 56.732 

4.11 Contorizare 188.128 

4.12 Reabilitare rezervoare 10000mc zona Schit 97.485 

4.13 Reabilitare rezervoare 5000mc zona Lalelelor 173.128 

4.14 Dotări independente - buldoexcavator TEREX 860 cu accesorii si taxe 288.686 

5 BAIA DE ARIES 259.094 

5.1 Inlocuire apometre  2.881 

5.2. Retea alimentare cu apa potabila  Str 1Mai,Tarinei 226.268 

5.3 Instalatie incalzire sediu 5.396 

5.4 Extindere retea apa potabila str. 8 Martie si str. Prunilor 24.549 

6 BLAJ 419.538 

6.1 
Reabilitare retele apa: str.Horea, Eroilor, Locomotivei, Ceferistilor,  I.H.Radulescu, Plopilor,  str 

S. Barnutiu pentru ridicare presiune cartier Hula 
197.390 

6.2 Amenajare sediu str.Garii 17.093 

6.3 Reabilitare retea apa potabila  subtraversare Tirnava Mare 10.546 

6.4 Inlocuire contoare 3.891 

6.5 Reabilitare rezervor 500 mc , sistem video si antiefractie 54.472 

6.6 Reabilitare Statie Pompare apă potabilă Spătac 119.425 

6.7 Contorizare 992 

6.8 Extindere alimentare cu apa localitatea Spatac proiectare 15.729 

7 CIMPENI 286.623 

7.1 Retele apa subtraversare str. Garii peste Abrudel 11.934 

7.2 Contorizare 659 

7.3 Extindere canalizare str. Transilvaniei 266.423 

7.4 Inlocuire apometre 7.607 

8 CUGIR 607.959 

8.1 

Extindere si modernizare retele apa str. Lalelelor, str. 21 Decembrie, str. Oituz, str. T. Vuia, str. 

Infratirii. 170.584 

8.2 Executie lucrari la sediu "Imobil Strand acoperit" 127.018 

8.3 Montare post trafo 100KVA  37.530 

8.4 Montare una pompa in statie pompare Dragana 18.370 

8.5 Retea apa intersectia str. Mihai Viteazu cu A. Iancu si statie pompare retea apa str. Marasesti 83.145 

8.6 Contorizarea principalilor agenti economici cu aparate de masura diferentiale 10.726 

8.7 Extindere retea apa la Vinerea si executie inele de presiune str. Culturii, zona Poiana cu Goruni 57.011 

8.8 Executie guri scurgere canalizare pluviala str. Victoriei,i str. 1 Mai si str. Dragana 20.472 

8.9 Renault Kangoo Expres Maxi Confort 60.610 

8.10 Inlocuire transformator Dragana 11.000 

8.11 Achizitionat si montat regulator presiune tronson Cugir Sibot  8.168 

8.12 Contorizare 3.325 

9 OCNA MURES 268.838 

9.1 Reabilitare retea apa potabila str. M Kogalniceanu 150 ml 8.550 

9.2 Reabilitare retea apa potabila Colonia peste Mures+traversare pod Mures 850 m 27.961 



9.3 Reabilitare retea apa potabila str.V.Alecsandri 550 m 34.406 

9.4 Supratraversare Valea Ciungii 2.786 

9.5 Renault Kangoo Expres Maxi Confort 60.610 

9.6 Reabilitare canalizare str Malinului 2.965 

9.7 Staţie de pompare apă potabilă Ocna Mures 112.597 

9.8 Reabilitare retea apa potabila str. G. Baritiu 18.963 

10 TEIUS 38.098 

10.1 Reabilitare  retele apa si bransamente str. S. Barnutiu 38.098 

11 ZLATNA 23.793 

11.1 Reabilitare rezervoare apa potabila 23.793 

12 SEBES 571.335 

12.1 Reabilitare retea apa si bransamente str.Cringului, Ion Creanga, Fantina de aur 56.878 

12.2 Reabilitare retea canal str. Teilor 174.038 

12.3 Autoutilitara Renault Master cabina dubla 99.172 

12.4 Contorizare 225.439 

12.5 Reabilitare retea apa str. Garii 10.121 

12.6 Extindere retea apa si bransamente str. Energiei-proiect 550 

12.7 Reabilitare  retea apa si bransamente  str. Morii-proiect 950 

12.8 Reabilitare retea apa si extindere retea canalizare str. Augustin Berna DN7 - proiectare 4.187 

15 OHABA 105.096 

15.1 Imbunatatire alimentare cu apa potabila Ohaba 105.096 

16 HOPÎRTA 1.665.146 

16.1 Sistem microzonal  de alimentare apa potabila  com Hopirta 1.665.146 

17 NOSLAC 190.570 

17.1 Optimizare functionare statie pompare Stina de Mures 30.909 

17.2 Extindere alimentare cu apa potabila Captalan Vale si Gabud Manastire  159.661 

18 SALISTEA 26.876 

18.1 Extindere retea apa in Salistea si executie inele de echilibrare presiune 26.876 

19 SASCIORI 453.115 

19.1 Alimentare cu apa localitatea Rachita 453.115 

20 SINTIMBRU 34.561 

20.1 Extindere  retea apă Galtiu  8.459 

20.2 Staţie de pompare Totoi-Dumitra  sistem antiefractie si supraveghere video 19.000 

20.3 Reabilitare coloana apa si brans bl S1-S2 (Fabrica) 7.102 

21 LUPSA 2.359 

21.1 Contorizare sat Musca 2.359 

22 MIRASLAU 36.998 

22.1 Contorizare   36.998 

23 SONA 20.893 

23.1 Modernizare statie pompe sat Biia  20.893 

24 JIDVEI 93.210 

24.1 Extindere  retea apă Căpîlna de Jos 46.163 

24.2 Alimentare cu apa potabila sat Feisa 47.047 

25 LOPADEA NOUA 58.610 

25.1 Alimentare cu apa potabila sat Ciuguzel 58.610 

26 POS MEDIU 52.562 

26.1 Cheltuieli POS MEDIU 37.758 

26.2 

Dotări independente : Lapotp DELL + licenta SO, calculator PC din componente, Xerox, scaun 

ergonomic si casti protectie 14.804 

  TOTAL 9.232.315 

   

 
Presedinte 

 

 
Hava Mircea 
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HOTĂRÂREA NR. 12 / 2012 

privind aprobarea constituirii Fondului I.I.D. si a Programului de investitii 

al Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2013 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

 Propunerea transmisa de Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba. 

   

 

În temeiul: 

art. 5 alin.(2) lit. a,b,f(ii); art. 16 alin (4); art. 17, alin (2) a) 4, punct 7; art. 20, alin (2) din Statutul Asociatiei APA 

ALBA; 

art.16.1 alin. 5 si art. 39 alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare-Dispozitii generale 

art. 9.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare-Dispozitii 

speciale partea comuna 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 - Se aprobă constituirea si utilizarea Fondului I.I.D. al Operatorului regional SC APA CTTA SA Alba pe 

anul 2013, in conformitatea cu Anexa 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 

 

Art. 2 - Se aprobă Programul de investitii al Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2013, in 

conformitate cu Anexa 2 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 

 

Art. 3 – Aparatul tehnic al Asociatiei Apa Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

PREŞEDINTE 
 

Hava Mircea 

 



 

ROMANIA Anexa 1 la 

JUDEŢUL ALBA                                                                                      Hotararea 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA nr. 12/2012 

   

 
Constituirea si utilizarea Fondului I.I.D. 

 

 
 pentru anul 2013 

 

   NR. 

CRT. 
DENUMIRE Valoare (lei) 

  SURSE   

1 SOLD ANUAL ANTERIOR 4.777.397 

2 IMPOZIT PE PROFIT  TR.IV 2012+2013(trim I-III ) 1.500.000 

3 REDEVENTA 4.696.370 

4 REPARTIZARE PROFIT 6.858.600 

5 ALTE SURSE 965.983 

  TOTAL 18.798.350 

  UTILIZARE   

1 Plati aferente imprumut extern program SAMTID, total, din care: 1.647.000 

  Abrud 68.000 

  Aiud 237.000 

  Alba Iulie 455.000 

  Baia de Aries 46.000 

  Blaj 207.000 

  Cimpeni 110.000 

  Cugir 204.000 

  Ocna Mures 168.000 

  Teius 69.000 

  Zlatna 83.000 

2 
Cheltuieli aferente proiectului POS Mediu: "Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba" 
6.000.000 

3 INVESTITII 2013 (conform Anexei 2) 11.151.350 

  TOTAL 18.798.350 

 
  

 
Presedinte 

 

 
Hava Mircea 

 



 

ROMANIA Anexa 2 la 

JUDEŢUL ALBA                                                                                      Hotararea 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA nr. 12/2012 

   

 
PROGRAMUL DE INVESTITII DIN FOND I.I.D. 

 

 
 pentru anul 2013 

 

   Nr. 

crt. 
DENUMIRE Valoare (lei) 

1 CJ ALBA 3.130.045 

1.1 Implementare soft management integrat SC APA CTTA 100.000 

1.2 Imprejmuire  statie clorinare Barabant 50.000 

1.3 

Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana, Cut,  

Calnic, Spring, Dostat si a localitatii Rahau 323.545 

1.4 Reabilitare alimentare cu apa potabila Mihoiesti-Campeni-Gura Rosie 1.276.500 

1.5 Alimentare cu apa -distributie sat Rahau 800.000 

1.6 Reabilitare aductiune sistem zonal (montat vane si compensatori)  150.000 

1.7 Amenajare pavilion statie tratare Sebesel 10.000 

1.8 Mentenanta pod raul Mures -proiectare 100.000 

1.9 Inlocuire conducte (apa, aer,sistem filtre) statie tratare Petresti  20.000 

1.10 Dotari independente (buldoexcavator,calculatoare etc,) 300.000 

2 ABRUD 100.000 

2.1 Extindere apa si bransamente str. Avram Iancu 20.000 

2.2 Extindere retea canalizare str.Traian 57.000 

2.3 Extindere retea canalizare str. Sadoveanu 15.000 

2.4 Inlocuire apometre(50 buc) 8.000 

3 AIUD 600.000 

3.1 Inlocure conducte apa din Ol si azbociment  si bransamentele aferente 239.475 

3.2 Extindere retea alimentare cu apa 200.000 

3.3 Reabilitare fatada sediu APA CTTA SA-Suc.Aiud 150.000 

3.4 Dotari independente-pompa apa uzata EPUVD 10.525 

4 ALBA IULIA 2.000.000 

4.1 Reabilitare si amenajare imobil str. Muncii nr.10 425.240 

4.2 Reabilitare rezervoare 10000 mc, zona Schit 20.000 

4.3 Reabilitare rezervoare 5000 mc, zona Lalelelor 47.710 

4.4 Reabilitare retea apa potabila(vane) 50.000 

4.5 Contorizare 100.000 

4.6 Inlocuire retele apa, din care: 836.030 

4.7  -Bv. Revolutiei 14.000 

4.8  -Ampoi 2 125.300 

4.9  -Str.Aurel Vlaicu  280.000 

4.10  -Str. Poligonului  90.000 

4.11  -Str.Jderului 90.000 

4.12  -Str. Iederei 100.000 

4.13  -Str. Fintinele 100.000 

4.14  -Hidranti 36.730 

4.15 Inlocuire retele canalizare, din care: 99.200 

4.16 -P-ta Iuliu Maniu Bloc 16 B 15.720 



4.17 -P-ta Iuliu Maniu Bloc BNR 50.610 

4.18 -Str. Avram Iancu Bloc Ardealul 32.870 

4.19 Retele noi apa, din care: 271.820 

4.20 -Str.Argintului 176.820 

4.21 -Inlocuire retea apa Cartier Partos 95.000 

4.22 Generator curent SP 11 150.000 

5  BAIA DE ARIES 100.000 

5.1 Reabilitare retea apa str.Harmaneasa 25.000 

5.2 Extindere retea apa str.Brazilor-Statie repompare 35.000 

5.3 Utilaj tehnologic St.Tratare Tarina 10.000 

5.4 Lucrari de modernizare-captare Valea Ciorii 22.000 

5.5 Inlocuire apometre(50 buc) 8.000 

                                                   BLAJ 455.000 

6 Reabilitare retele apa 106.000 

6.1 Extindere retele apa 100.000 

6.2 Alimentare cu apa Feisa-Com. Jidvei 100.000 

6.3 Reabilitare rezervoare 500 MC-Crucea lui Iancu 20.000 

6.4 Extindere conducta refulare ape menajere pe str.Al.Golescu 29.000 

6.5 Amenajare sediu str. Garii-Blaj 100.000 

7 CIMPENI 151.450 

7.1 Reabilitare retea apa si canalizare str.Forestierilor 40.000 

7.2 Reabilitare retea apa str.Horea 60.000 

7.3 Reabilitare retea apa si bransamente Valea Bistrei 16.450 

7.4 Reabilitare  retea canalizare str.Plopului 18.000 

7.5 Achizitie generator sudura 15.000 

7.6 Inlocuire apometre(100 buc) 2.000 

8 CUGIR 860.000 

8.1 Extindere si modernizare retele apa str.Oituz,M.Sadoveanu,A.Vlaicu R.Mic 50.000 

8.2 
Modernizare retea apa str. A.Iancu,Nuferilor,M.Eminescu,1 Iunie+Zorilor 60.000 

8.3 Modernizare retea apa str.D.Cantemir,Ardealului 30.000 

8.4 Modernizare retea apa str. Narciselor-zona Stadion Nou 25.000 

8.5 Contorizare agenti economici 20.000 

8.6 Modernizare retea canalizare pluviala str. Victoriei, 1 Mai, I.Creanga, Munteniei 20.000 

8.7 Extindere si modernizare retea apa loc.Vinerea 25.000 

8.8 Extindere retea apa str.Teiului-loc .Vinerea 20.000 

8.9 Modernizare retea apa str.1 Mai, A.Iancu, M.Viteazul 200.000 

8.10 Executie lucrari sediu”Imobil Strand acoperit” 100.000 

8.11 
Executie sistem incalzire centralizat ptr.cladire”Laborator,arhiva,grup social”si 

„Sala operatiuni chimice”-Statie apa Raul Marel 

100.000 

8.12 Statie pompare ape uzate menajere si conducta refulare loc. Vinerea-oras Cugir 200.000 

8.13 
Executie sistem supraveghere si transmitere date la distanta pentru bazinele de 

inmagazinare din localitatile:Cugir/Sibot, Blandiana, Salistea,Tartaria. 

10.000 

9 OCNA MURES 200.000 

9.1 Autovidanja 80.000 

9.2 Inchidere inel str.Muresului cu str.M.Viteazul 7.500 



9.3 Inchidere inel str.Crangului+str.Libertatii 6.000 

9.4 Inlocuire retea apa str. Digului 4.000 

9.5 Reabilitare retea apa str M.Kogalniceanu 2.500 

9.6 Extindere alimentare cu apa potabila Captalan Vale si Gabud Manastire 50.000 

9.7 Reabilitare retea apa Colonia peste Mures 50.000 

10 TEIUS 50.000 

10.1 Inlocuire retea distributie apa potabila str.Avram Iancu 50.000 

11 ZLATNA 15.000 

11.1 Statie tratare-Rezervoare apa,Tablou filtre 15.000 

12 SEBES 1.304.000 

12.1 Achizitionare sediu 400.000 

12.2 Achizitionare autospeciala tip Vidanja 400.000 

12.3 Reabilitare canalizare str.Florilor 150.000 

12.4 Reabilitare retea apa  si ext. retea canalizare str.Augustin  Bena 354.000 

13  BISTRA 50.000 

13.1 Reabilitare alimentare cu apa retea distributie Bistra 42.000 

13.2 Inlocuire apometre (50 buc) 8.000 

14 BLANDIANA 28.355 

14.1 Reabilitare alimentare cu apa    28.355 

15  CIUGUD 50.000 

15.1 Contorizare (1160 buc) 50.000 

16 CRICAU 50.000 

16.1 Extindere retea distributie apa potabila-Sat Tibru 50.000 

17 DAIA ROMANA 300.000 

17.1 Retele distributie Daia Romana 300.000 

18 HOPÎRTA 700.000 

18.1 Sistem microzonal  de alimentare apa potabila  com Hopirta 700.000 

19  MIRASLAU 16.500 

19.1 Inlocuire conducte apa 10.000 

19.2 Executie statie clorinare 6.500 

20 SALISTEA 50.000 

20.1 Reabilitare alimentare cu apa 50.000 

21 SASCIORI 800.000 

21.1 Alimentare cu apa loc Rachita 800.000 

22 JIDVEI 45.000 

22.1 Reabilitare statie de pompare Jidvei 45.000 

23 VINTU DE JOS 46.000 

23.1 Generator curent 30kva 46.000 

                                              POS MEDIU 50.000 

  Cheltuieli neeligibile POS MEDIU 50.000 

  TOTAL 11.151.350 

 

Presedinte 

Hava Mircea 

 

 

 

   



 

ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2012 

privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare, 

furnizat de Operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA, pe anul 2013 

 

 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

 Hotărârea Asociatiei APA ALBA nr. 14 / 2009 privind aprobarea strategiei de unificare a tarifelor. 

 Anexa I.4 din Contractul de finantare nr.102832/22.11.2010 pentru implementarea proiectului 

„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba”. 

 Avizul ANRSC nr. 4573331 din 05.12.2012. 

 

În temeiul: 

art. 16 alin.(3) lit. d si art. 20, alin (2) din Statutul Asociatiei APA ALBA, 

art.16.1, alin.10 si art.17.1, alin.2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

apa si canalizare-Dispozitii generale; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 - Se aprobă pretul unic de 2,93 lei/mc (fara TVA) pentru serviciul public de alimentare cu apa 

furnizat de Operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA, pe anul 2013. 

Art. 2 - Se aprobă tariful unic de 2,79 lei/mc (fara TVA) pentru serviciul public de canalizare furnizat de 

Operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA, pe anul 2013. 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Hava Mircea 

   

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 14 / 2012 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei APA ALBA pe anul 2013. 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

   

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 

 

În temeiul art. 16, alin.(2), lit. c din Statutul Asociatiei APA ALBA, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 - Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Asociaţiei „APA ALBA” pe anul 2013, prezentat in Anexa la 

prezenta hotărâre, care face parte integranta din aceasta. 

Art. 2 – Aparatul tehnic al Asociatiei Apa Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

 

PREŞEDINTE 
 

Hava Mircea 

 



 

ROMANIA 

 JUDEŢUL ALBA                                                                                      

 Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 

  

 

       Anexa la Hotararea 

nr.14/2012 

  

  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASOCIATIEI 

PE ANUL 2013 

    Lei 

TOTAL VENITURI 387.600 

Venituri din cotizatiile membrilor asociati 2013 387.600 

TOTAL CHELTUIELI 387.600 

Cheltuieli cu personalul                                                274.000 

Imobilizari corporale si  necorporale 6.000 

Cheltuieli materiale - consumabile 6.000 

Cheltuilei cu impozite si taxe 1.600 

Cheltuieli cu primele de asigurare 5.000 

Cheltuieli cu obiectele de inventar 5.000 

Cheltuieli cu taxe postale si telecomunicatii 13.000 

Cheltuieli cu combustibili 25.000 

Cheltuieli cu servicii executate de terti 45.000 

Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate 2.000 

Cheltuieli cu deplasarile 5.000 

  

  

  Presedintele Consiliului director,  

 Hava Mircea 

 

  

 
Director executiv 

 
Besoiu Ioan 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2012 

privind aprobarea indicatorilor de performanta ai 

Operatorului regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2013 

 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 

În temeiul art. 5, alin.(2), lit. c din Statutul Asociatiei APA ALBA, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. unic - Se aprobă indicatorii de performanta ai Operatorului regional SC APA CTTA SA Alba pe anul 2013 

prezentati in Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integranta din aceasta. 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

 

PREŞEDINTE 
 

                                                                                  Hava Mircea 

 

 



ROMANIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                                                      

    Asociatia de dezvoltare intercomunitara APA ALBA 

    

 
Anexa la Hotararea nr. 15/2012 

 

      Indicatori de performanţă pentru anul 2013 pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

 

 

 

 

 
Sucursala Apuseni 

          Nr. 

crt. Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012  Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Canal 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul 

Ag 

ec+inst 
Total Popul 

Ag 

ec+inst 
Total Popul 

Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 
Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
90% 

    
27%   80% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     100%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
83,5   80 

    
80 



1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     100%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     97% 

  
92%     98% 

1.5 Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 9% 22% 8% 9% 18% 10,0% 9% 18% 10,0% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     5%     6%     6% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 7% 1% 7% 7% 1% 6,4% 7% 1% 6,4% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     3%     13%     13% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 11% 3% 12% 18% 3% 16,4% 18% 3% 16,4% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 
%     0%     0,1%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

%     96%     100%     100,0% 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor % 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

turbid%     0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,0%     0,15%     0,0% 

1.7 Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    20%   28,00%     24% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      1,04     1,03     1,04 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,7   0,7     0,7 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     90%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    82%   82%     85% 

f.) gradul de contorizare %     96%   91%   95% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     26%   27,00%     28% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      1,06     1,06     1,02 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 
kwh / 

mc 
    0     0     0 

 

 

 



 

 

 
Sucursala Aiud 

          Nr. 

crt. 
Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012  Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 90% 10% 0% 90% 10% 0% 90% 10% 0% 

Canal 90% 10% 0% 90% 10% 0% 90% 10% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
100% 

    
82% 

    
100% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     95%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
115 

    
111,5 

    
100 

1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     73%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%     93%     98% 



1.5 Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

%     24,39% 41,91% 20,32% 41,33%     35,00% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     12%     13%     12% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

%     11,75% 27,24% 13,15% 26,86%     23,00% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

    

 

    

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     13%     15%     13% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

%     26% 40% 14% 39,21%     30,00% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 

%     8%     11%     8% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

%     90% 86% 0% 86,20%     89,00% 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %     0%     0%     0% 

turbid%     0,28%     0,00%     0,30% 

  
b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,5%     0,0%     0,5% 

1.7 Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

      
      

      

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    15%     21%     20% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     1,16     1,27 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,175     0,13     0,155 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    80%     88%     93% 

f.) gradul de contorizare %     100%     98%     100% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     40%     33%     56% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

%     0,00%     0,47%     1,38% 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 

kwh / 

mc 
    0,03     0,03     0,04 

 

 



 

 

 

 
Sucursala Alba Iulia 

          Nr. 

crt. 
Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012 Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 60% 40% 0% 60% 40% 0% 60% 40% 0% 

Canal 60% 40% 0% 60% 40% 0% 60% 40% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
100% 

    
100% 

    
100% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     80%     100%     80% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
114 

    
111 

    
110 

1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     95%     95%     95% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%     98%     98% 



1.5 Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 4% 1% 4% 3% 1% 2,8% 4% 1% 3,7% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     10%     10%     10% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 4% 1% 4% 3% 1% 2,8% 4% 1% 3,7% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 

%     25%     25%     25% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 
%     0%     0%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %                   

turbid% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 

  b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,0%     0,0%     0,0% 

1.7 Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    30%     32%     30% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00   1,02   1,34 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,14     0,122     0,18 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    74%   79%   74% 

f.) gradul de contorizare %     100%     100%     100% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     70%   59%   89% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00   1,01   1,92 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 

kwh / 

mc 
    0,128     0,126     0,42 

 



 

 
Sucursala Blaj 

          Nr. 

crt. Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012 Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Canal 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 
Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
%   95%   100%   100% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     100%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
75   74 

    
76 

1.4 
Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     100%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%   92%     95% 



1.5 
Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 8% 1% 7,5% 3% 0% 3% 8% 1% 7,5% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     14%     8%     14% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 8% 1% 7,5% 3% 0% 3% 8% 1% 7,5% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     20%     20%     20% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 8% 1% 7% 2% 0% 2% 8% 1% 7,5% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 
%     0%     0%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.6 
Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %                   

turbid% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 

  

b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,1%     0,1%     0,1% 

1.7 Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    22%   20%     20% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     0,00     1,03 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,02   0,02     0,02 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%   100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    99%   99%     100% 

f.) gradul de contorizare %     98%   100%   100% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     31%   31%     47% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     0,00     1,50 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 
kwh / 

mc 
    0,03     0,03     0,03 

 



 

 

 

 

 

Sucursala Cugir 

          Nr. 

crt. 
Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012 Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 85% 25% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Canal 85% 25% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 
Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
50% 

    
40% 

    
60% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     100%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
120 

    
113 

    
120 

1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     100%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%     96%     98% 



1.5 

Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  

  Popul Ag 

ec+inst 

Total Popul Ag 

ec+inst 

Total Popul Ag 

ec+inst 

Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 15% 15% 15% 13% 13% 13,0% 15% 15% 15,0% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     5%     5%     5% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     5%     6%     5% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 10% 10% 10% 9% 9% 9,0% 10% 10% 10,0% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 
%     0%     0%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

% 80% 100% 85% 100% 100% 100% 80% 100% 85% 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %                   

turbid% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  

b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,0%     0,0%     0,0% 

1.7 Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     80%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    32%     34%     34% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     1,02     0,00 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,03     0,02     0,02 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    88%     90%     90% 

f.) gradul de contorizare %     99%     98%     99% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     74%     74%     74% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00   0,00     0,00 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 
kwh / 

mc 
    0,03     0,03     0,03 

 



 

 
Sucursala Ocna Mureş  

          

Nr. 

crt. 

Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012 Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Canal 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
50% 

    
50% 

    
50% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     80%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
97 

    
97 

    
100 

1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     100%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%     92%     98% 



1.5 Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 6% 1% 6% 4% 2% 4,0% 3% 1% 3,0% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     7%     5%     5% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 2% 0% 2% 2% 0% 2,0% 2% 0% 2,0% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     5%     5%     5% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 2% 0% 2% 2% 1% 2,0% 2% 0% 2,0% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 

%     0%     1%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

% 90% 100% 91% 88% 89% 88,0% 90% 100% 1 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %                   

turbid% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  
b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,0%     0,40%     0,0% 

1.7 
Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    24%     37%     25% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     0,00     0,00 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,06     0,2     0,2 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    95%     94%     94% 

f.) gradul de contorizare %     98%     98%     99% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     32%     32%     32% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

      0,00     0,60     0,00 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 

kwh / 

mc 
    0,32     0,24     0,24 

 



 

 
Sucursala Sebeş 

          Nr. 

crt. Indicatori   Programat 2012 Realizat 2012 Propus 2013 

1 Indicatori de performanţă generali 

1.1 Branşarea / racordarea utilizatorilor    15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 15 zile 30 zile  60 zile 

a.) numărul de solicitări la care intervalul de 

timp dintre momentul inregistrarii cererii de 

bransare/racordare a utilizatorului pana la 

primirea de catre acesta a avizului de 

bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

Apă 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Canal 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

1.2 Contractarea furnizării apei / preluării apelor 

uzate si meteorice   
Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

a.) numărul de contracte incheiate pe categorii 

de utilizatori raportat la numarul de solicitari 
Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b.) procentul din contractele de la litera a.) 

încheiate în mai putinde 30 zile calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

c.) numărul de solicitări de modificare a 

prevederilor contractuale raportate la numarul 

total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 30 de zile 

calendaristice 

Apă 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Canal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Măsurarea şi gestiunea consumului de apă                     

a.) numărul anual de contoare montate ca urmare 

a solicitarilor raportat la numarul de solicitari 
%     100%     100%     100% 

b.) numărul anual de contoare montate raportat 

la numărul total de utilizatori fara contor 
% 

    
50% 

    
50% 

    
50% 

c.) procentul de reclamatii privind precizia 

contoarelor care au fost rezolvate in mai putin de 

8 zile 

%     100%     100%     100% 

d.) cantitatea de apă furnizată raportată la 

numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 
l/om/zi 

    
125 

    
147 

    
130 

1.4 Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii 

serviciilor de apa si de canalizare 

furnizate/prestate  

  

      

a.) procentul de reclamaţii privind facturarea 

rezolvate în termen de 10 zile 
%     100%     100%     100% 

b.) valoarea totală a facturilor încasate raportată 

la valoarea totala a facturilor emise 
%     98%     94%     98% 



1.5 Întreruperi şi limitări în furnizarea apei şi în 

preluarea apelor la canalizare  
  Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total Popul Ag 

ec+inst 
Total 

1.5.1 Intreruperi accidentale                     

a.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

neprogramate raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 0,1% 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,1% 0,2% 0,1% 

b.) durata medie a întreruperilor raportată la 24 

ore  
%     2,0%     2,0%     3,0% 

c.) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori pe 

categorii de utilizatori 

% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

1.5.2 Întreruperi programate     

 

  

   

  

 

  

a.) durata medie a întreruperilor programate 

raportată la 24 ore 
%     15%     15%     15% 

b.) numărul de utilizatori afectaţi de aceste 

întreruperi raportat la total utilizatori pe categorii 

de utilizatori 

% 24% 10% 23% 24% 8% 23% 23% 8% 22% 

c.) numărul de întreruperi cu durata programată 

depăsită raportat la total intreruperi programate 
%     0%     0%     0% 

1.5.3 Întreruperi datorate nerespectării 

prevederilor contractuale de catre utilizatori 
  

                  

a.) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciilor realimentaţi în mai puţin de 

3 zile pe categorii de utilizatori 

% 85% 100% 86% 87% 100% 88% 90% 100% 92% 

1.6 Calitatea serviciilor furnizate / prestate                     

a.) numărul de reclamaţii privind parametrii de 

calitate ai apei furnizate raportat la numarul total 

de utilizatori pe tipuri de utilizatori si parametrii 

reclamati 

clor %                   

turbid% 0,10% 0,0% 0,10% 0,05% 0,0% 0,02% 0,05% 0,0% 0,02% 

  
b.) numărul de reclamaţii privind gradul de 

asigurare în in functionare raportat la numarul 

total de utilizatori 

      0,0%     0,00%     0,0% 

1.7 
Răspunsuri la solicitările scrise ale 

utilizatorilor 
  

                  

a.) procentul din totalul sesizarilor, altele decat 

cele prevazute la capitolele anterioare, la care s-a 

răspuns in termen mai mic de de 30 zile 

calendaristice 

%     100%     100%     100% 



2 Indicatori de performanţă garantaţi 

2.1 Pentru sistemul de alimentare cu apă             

a.) Pierderea de apă în reţea exprimată ca raport 

între cantitatea de apa furnizata si cea intrata in 

sistem % 

    30%     40,1%     30% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

%     0,00%     0,00%     0,00% 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

furnizarea apei 

kwh / 

mc 
    0,21     0,22     0,22 

d.) durata zilnică de alimentare cu apă  %     100%     100%     100% 

e.) gradul de acoperire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala 

a strazilor % 

    100%     100%     100% 

f.) gradul de contorizare %     97%     95,00%     97% 

2.2 Pentru sistemul de canalizare                     

a.) Gradul de deservire exprimat ca raport între 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala 

a strazilor 

%     93%     92,62%     93% 

b.) Gradul de extindere al reţelei exprimat ca 

raport între lungimea retelei data in functiune la 

sfarsitul perioadei luata in calcul si cea de la 

inceputul perioadei 

%     0,00%     0,00%     0,00% 

c.) consumul specific de energie electrică pentru 

evacuarea si epurarea apelor uzate 
kwh / 

mc 
    0,05     0,050     0,05 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 
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HOTĂRÂREA NR. 16 / 2012 

privind aprobarea facturarii utilizatorilor casnici pentru cantitatea de apa uzata in anul 2013 

 

 

 

 

 

Adunarea generala a Asociatiei APA ALBA, întrunita în şedinţă la data de 27.12.2012 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Statutului Asociatiei APA ALBA. 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

 Prevederile Ordinului ANRSC nr.88/2007 

 

În temeiul: 

art. 5 alin.(1) lit. b din Statutul Asociatiei APA ALBA, 

art.12.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare-Dispozitii speciale 

partea de canalizare, 

art. 177 din Ordinului ANRSC nr.88/2007;   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. unic – In anul 2013 facturarea utilizatorilor casnici pentru cantitatea de apa uzata se face prin aplicarea unui 

procent de 95% la cantitatea de apa potabilă furnizată de Operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA. 

 

 

Alba Iulia, 27.12.2012 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Hava Mircea 




