
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba  

în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „APA-CTTA SA” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13670 din 4 august 2016 al Direcției dezvoltare bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, precum și procesul 

verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 92 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 2009-2038 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se desemnează domnul Marian-Florin AITAI să reprezinte interesele Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii APA-CTTA SA Alba. 

Art. 2. Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba 

în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății APA-CTTA SA Alba – conform anexei -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul 

de mandat ce se va încheia cu persoana desemnată, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, societății APA 

CTTA SA Alba, domnului  Marian-Florin AITAI, Direcţiei juridică şi relații publice și Direcţiei 

dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                                                      

Nr. 150 

Alba Iulia,  25 august 2016  



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 150/25 august 2016 

 

 

 

 

CONTRACT DE MANDAT 

încheiat astăzi, …………. 

 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. 

Brătianu nr. l, Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL, preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba denumit în continuare  ”mandant” şi 

          Domnul Marian Florin AITAI, cetățean român, posesor al cărții de identitate, seria …., 

nr. ………., eliberat la data de ……………, de către  ………………………….., având CNP 

……………………….., domiciliat în municipiul ……..………………………., str. …………, 

nr. …., județul Alba, denumit în continuare „mandatar" 

  a intervenit prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite 

în cuprinsul contractului, în aplicarea Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

       Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele 

şi pentru mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar majoritar al Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii "APA-CTTA" S.A Alba. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte pe o durată de 4 ani interesele 

mandantului în vederea realizării obiectului contractului. 

   IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3. Obligaţiile mandantului: 

 a) să solicite trimestrial rapoartele de activitate şi măsurile întreprinse de mandatar, 

pentru aducerea la îndeplinire a mandatului; 

 b) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact 

asupra evoluţiei economico-financiare a societăţii comerciale; 

Art. 4. Obligaţiile mandatarului: 

În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a 

îndeplini atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, fără mandat special: 

a) aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii comerciale; 

b) pune  în  aplicare  hotărârile  Consiliului Judeţean  Alba  cu  privire   la  majorarea 

capitalului social al societăţii comerciale; 

c) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 

 d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz,  programul de activitate; 

 e) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate 

de consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul; 

 f) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în 

condițiile legii; 

 g) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru 

consiliul de administrație; 

 h) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se 

asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea 

societății; 

 i) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație și dă descărcare de gestiune 

acestora; 

 j) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de 

administrație; 

 k) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 



 l) aprobă preluarea activităţii de apă şi canal de la consiliile locale care solicită preluarea 

acestei activităţi de către operatorul regional, licenţiat; 

 m) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a 

Acționarilor, conform actului constitutiv al societății. 

         Art. 5. Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată conform art. 4 va îndeplini      

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului: 

 a) aprobă completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 b) aprobă schimbarea formei juridice a societății; 

 c) aprobă fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății; 

 d) aprobă dizolvarea anticipată a societății; 

 e) aprobă majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi 

acțiuni; 

 f) aprobă conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului 

social prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; 

 g) aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe. 

 Art. 6. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele 

atribuţii: 

 a) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului social; 

 b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii comerciale pe toată 

durata mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea 

prezentului contract; 

 c) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita 

funcţionarea normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care 

deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce 

consideră că sunt necesare; 

 d) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra 

exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea societăţii comerciale. 

        V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR 

Art. 7. Răspunderea mandantului: 

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării   obligaţiilor asumate 

prin prezentul  contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării  

totale/parţiale a obligaţiilor asumate; 

b) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 

săvârşite de mandatar în exercitarea mandatului său. 

Art. 8. Răspunderea mandatarului 

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut 

răspunzător atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru 

neexecutarea totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; 

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în 

executarea mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau 

omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale. 

VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA      

MANDATULUI 

          Art. 9. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi pentru participarea la 

adunările generale ale acţionarilor o indemnizaţie de şedinţă, reprezentând 20% din remuneraţia 

directorului general al societăţii. 

     VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

       Art. 10. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în 

următoarele   condiţii: 

a) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să 

notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând 

obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii; 

c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract; 

d) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii comerciale faţă de anul precedent; 

e) decesul mandatarului; 



      

VIII.  ALTE CLAUZE 

     Art. 11. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între 

părţile contractante. 

    Art. 12. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii 

mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea 

defectuoasă a mandatului. 

 

  Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă. 

 

 

                   MANDANT,       MANDATAR, 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

                      PREŞEDINTE                                                               Marian Florin AITAI 

                    Ion DUMITREL 

 


