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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI  

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

pentru  functia de DIRECTOR in cadrul 

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. 

 

I. INTRODUCERE : 

Societatea comerciala S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI S.R.L. . s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/12.08.2014 ca societate comerciala 

de interes public, prin reorganizarea – pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa 

Tirgsoru Vechi  si a Serviciului Public de Salubrizare Tirgsoru Vechi, ambele servicii avand personalitate 

juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Tirgsoru Vechi. 

Societatea comerciala  ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI 

S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600- Captarea, tratarea si distributia apei.  

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistrata 

la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29 /1238/12.09.2014, avand cod 

unic de inregistrare  33576280 si atribut fiscal RO, este o societate cu capital integral de stat , avand drept 

unic asociat Comuna Targsoru Vechi si sediul  in  Comuna Targsoru Vechi Sat Strejnicu Str. Crangului, 

Nr. 12, Judetul Prahova. 

Prin H.C.L. nr. 31/16.03.2015 se modifica prevederile H.C.L. nr. 60/2014 , in sensul ca se 

modifica societatea comerciala “ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI S.R.L.” – (persoana juridica romana , avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi  si CUI 

33576280 , infiintata prin reorganizarea serviciilor publice de apa si salubrizare), ca fiind “societate 

comerciala de interes public local”, se numeste Consiliul de administratie si Auditorul Financiar.  

Societatii comerciale “ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 

S.R.L.” i-a fost delegata gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin incredintare 

directa prin Hotararea Consiliului Local  nr. 32/16.03.2015. 

Sediul societatii comerciale este în Comuna Târgşoru Vechi, Sat Strejnicu, Strada Crangului , Nr. 

12, Judeţul Prahova. 

Consiliul de Administratie al S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI  S.R.L. a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările asociatului unic 

privind performanțele societății și ale organelor de conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, 

2019 – 2023.  

 Rolul scrisorii de asteptari este de a reflecta viziunea si performantele asteptate de Consiliul de 

Administratie din partea Directorului general al S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI S.R.L  

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

HG nr.722/2016. 

Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile Consiliului de 

Administratie al S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  

S.R.L. in ceea ce priveste conducerea societatii conform obiectului de activitate. 
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II. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ŞI LOCALE ÎN DOMENIUL 

ÎN CARE ACŢIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ 

 

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa 

cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 

16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de 

aderare la Uniunea Europeană.  

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de 

dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura extinderea, 

modernizarea şi eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente acestora la standarde europene.  

 Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are 

următoarele obiective generale:  

a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de 

utilităţi publice;  

b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acqui-ului 

comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

d) creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de 

atragere a fondurilor de investiţii;  

e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii aferente 

infrastructurii de interes local; 

f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;  

g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunăstării 

populaţiei;  

h) adoptarea de norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, 

eficientizarea furnizării/prestării serviciilor şi creşterea calităţii acestora. 

 

Legislatia specifica, domeniul de activitate si descrierea activitatii a  S.C. ECO SERVICIUL 

APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  S.R.L. 

 

 Activitatea S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 

S.R.L. este reglementata  prin legislatia : 

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Hotărâre Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice ; 

- Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Legea nr. 214/2006 –Legea  serviciului de alimentare cu apa si canalizare , republicata ; 

- Legea nr. 51/2006 –Legea serviciilor comunitare de utilitati publice , republicata ; 

 

   

   Societatea comerciala  ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 

S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600- Captarea, tratarea si distributia apei.  

Activitatile secundare sunt prevazute in Actul constitutiv. 

 In obiectul de activitate al SC «  ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI «  SRL se regăseste  şi activitatea de –Colectare şi epurare a apelor uzate-  Cod CAEN 3700 .               

 S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L detine: 

-licenţă de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 3404 

/23.09.2015, clasa 3 cu valabilitate până la data de 23.09.2020; 

- autorizaţie de mediu nr. 95/29.08.2017; 

-autorizaţii de gospodărire a apelor nr.97/01.06.2017; 

-autorizaţii sanitare 

 

Prin Hotararea Consiliului Local  nr.32/2015 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apa si canalizare prin incredintare directa catre  Societatea Comerciala ECO SERVICIUL 

APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, avand ca asociat unic Comuna Tirgsoru 

Vechi, reprezentata prin Consiliul Local al Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in Comuna Tirgsoru 

Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr.200, judeţul Prahova, precum si contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si canalizare cu Societatea Comerciala ECO SERVICIUL APA-

CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.  si incheierea  acestuia pe o perioada de 10 de 

ani.  

 

III. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a Consiliului de administratie  cu 

privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul 

de activitate în care operează S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI S.R.L  

 

Comuna Targsoru  Vechi , în calitatea sa de autoritate publică tutelară, având în vedere obiectivele 

stabilite la nivel național, are următoarea viziune strategica : 

 

III.1. Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga 

arie de acoperire a Comunei Targsoru Vechi , la standarde tehnice și de calitate conforme normelor 

naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate. 

In contextul acestei viziuni se urmaresc urmatoarele Obiective Strategice : 

 

1. Reabilitarea, modernirea și extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a rețelei de 

canalizare și a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Comunei Targsoru Vechi .  

2. Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor 

europene și naționale.  
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3. Menținerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de 

producție și profitabilitate.  

4. Îmbunătățirea sistemului de relații cu consumatorii.  

5. Consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea performanțelor societatii ; 

 

PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 1 : 

 intreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a 

sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sitemului de epurare, având permanent pregătite echipe de 

intervenţie rapidă; 

 colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora, cu respectarea 

standardelor naţionale şi europene de calitate; 

 realizarea de investitii in vederea modernizarii  şi reabilitarii infrastructurii de apă şi apă uzată 

sau inlocuirea retelelor vechi de alimentare cu apa si canalizare, în beneficiul populaţiei şi al mediului 

din Comuna Targsoru Vechi în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de gestiune; 

 extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in cartierele noi . Actiunea are efecte 

pozitive ca urmare a cresterii veniturilor si reducerii costurilor unitare . 

 asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei; 

 extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client prin colectarea, 

transportul şi evacuarea apelor meteorice; 

 îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvolarea şi introducerea de 

tehnologii noi; 

 extinderea și modernizarea tehnologică a rețelelor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor din 

fondul propriu de dezvoltare consolidat.; 

 

PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 2 : 

  Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție.  

  Extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control și acționare ; 

  Asigurarea forței de muncă calificate și ridicarea nivelului de pregătire a acesteia. 

  Implementarea de metode de întreţinere planificate şi proactive pentru a reduce numărul 

defecţiunilor accidentale şi disconfortul cauzat consumatorilor.  

  Îmbunătățirea activităților de evaluare a calității și siguranței serviciilor furnizate; 

 PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 3: 

  Menținerea costurilor de producție în limite ponderate, comparabile cu cele ale altor operatori 

similari  

  Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia.  

 Recuperarea creanțelor. 

 Reducerea pierderilor de apă. 

 Contorizare accelerată a consumatorilor.  

 Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor.  

 

 PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 4. : 

 

 Înființarea unui callcenter pentru relații cu publicul dotat corespunzător.  
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 Perfecționarea abilităților personalului alocat relațiilor cu publicul și comunicare.  

 Implementarea unor proceduri de reacție operaționale în vederea soluționării în timp real a 

reclamațiilor, sesizărilor și defecțiunilor.  

 Infiintarea unui site al societatii , publicarea si actualizarea în timp al acestuia  cu informațiile 

relevante. 

 Crearea unei structuri de guvernanță corporativă în cadrul aparatului de specialitate.  

 Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea 

unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse. 

 Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă 

a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor europene; 

 Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă; 

 Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor 

substanţe în mediul natural; 

 

PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 5 : 

 Dezvoltarea capacității instituționale și manageriale. 

 Revizuirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerinţele extinderii 

a serviciilor preluate în operare.  

 Perfecționarea continuă a personalului operativ. 

 Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor energofage sau neproductive 

 Dotarea cu tehnică, utilaje și echipamente de intervenție performante. 

 Îmbunătățirea organizațională a Societății.  

 Asigurarea cash-flow-ului activității curente. 

 Adoptarea unor norme interne de etică și integritate. 

 Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse 

proprii. 

 Consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii similare bazandu-se pe 

următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea 

profitabilității societății. 

 Creşterea eficienţei generale a societatii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a 

personalului societăţii. 

 Crearea unui mediu favorabil  învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta 

capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne; 

 Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor; 

Consiliul de administratie se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea 

afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea 

lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor. 

 

III.2.Obiective specifice ale societății : 

 Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate; 

 Lărgirea gamei de prestări servicii către locatari,în condițiile legii; 

 Consolidarea și menținerea poziției pe piața concurențiala a prestatorilor de servicii similare; 
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III.3.Principii: 

- respectarea autonomiei locale; 

- descentralizării serviciilor publice, prin creşterea gradului de autonomie a acestora; 

- responsabilităţii şi legalităţii; 

- dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; 

- protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 

- asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; 

- administrării eficiente a bunurilor proprietate publică sau privata a comunei; 

- participării şi consultării cetăţenilor; 

- liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 

 

III.4.Cerinţe esenţiale: 

• continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

• adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor şi gestiune pe termen lung; 

• asigurarea accesibilităţii şi nediscriminării; 

• transparenţa; 

 

 

IV. INCADRAREA S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI  S.R.L. IN CATEGORIA SERVICIULUI PUBLIC 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare defineste serviciile comunitare de utilitati publice ca totalitatea actiunilor si 

activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate interes public general ale 

colectivitatilor locale, printre care se afla si serviciile de alimentare cu apa, respectiv canalizarea si 

epurarea apelor uzate. 

  Serviciul public de furnizare apa canalizare, asa cum este definit de Legea nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile completarile ulterioare 

reprezinta totalitatea activitatilor de utilitate publica de interes economic si social general, efectuate in 

scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industrial tuturor 

utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si 

evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia. 

    Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza serviciul 

de alimentare cu apa inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-

edilitară aferentă serviciului activităţilor în aria administrativ-teritorială a Comunei Targsoru Vechi. 

   Prin caietul de sarcini , anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32/2015 au fost stabilite condiţiile de desfăşurare 

a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile 

tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă, in ceea ce priveste 

serviciile de : 

- Captarea apei brute, din surse de suprafafji sau subterane 

- Tratarea apei brute 

- Transportul apei potabile 

- Inmagazinarea apei potabile 

- Distributia  apei potabile  
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- Colectare, transport si evacuarea apelor uzate de la utilizatori  

- Epurare ape uzate ; 

 

V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

Societatea este administrată de 5 administratori ai societăţii organizaţi în Consiliul de 

Administraţie. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani. 

  

V.1.CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE : 

 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr 111/2016, coroborat cu intreaga 

legislatie incidenta in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor numeste Consiliul de Administratie. 

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  S.R.L. este  

condusa de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri. 

Consiliul de Administratie al SC S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI  S.R.L isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de Mandat, cu respectarea 

prevederilor cuprinse in Actul Constitutiv al societatii, a prevederilor Legii 31/1990, rep. cu modificarile 

si completarile ulterioare si a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobata cu 

completarile ulterioare de Legea nr 111/2016, coroborat cu legislatia incidenta in vigoare. 

Prin contractele de mandat, incredinteaza Administratorilor – organizarea, conducerea si 

gestionarea activitatii societatii, in scopul realizarii obiectului de activitate, conform Actului Constitutiv 

al societatii, ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. ECO SERVICIUL 

APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  S.R.L, in vederea indeplinirii obiectivelor, 

criteriilor si indicatorilor de performanta stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor. 

Administratorii S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  

S.R.L conform art. 70 din Legea privind societatile comerciale nr 31/1990 “pot face toate operatiunile 

cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in 

actul constitutiv”. Acestei conditionari operative stabilite de Actul Constitutiv, Codul civil instituie doua 

coordonate pentru desfasurarea activitatilor administatorilor in functie de care se va aprecia modul in 

care si-au indeplinit functia: 

- vor actiona strict in interesul societatii; 

- cu prudenta si diligenta unui bunui proprietar. 

 

V.2. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE : 

 

Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, 

cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind 

de competenţa Adunărilor Generale şi are, în principal, atribuţiile următoare: 

 propune Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea modificărilor şi completărilor la Actul 

constitutiv al Societăţii 

 aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Societăţii 

 aprobă  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societatii; 

 aprobă structura organizatorică şi funcţională a  Societatii şi relaţiile dintre diversele sectoare 

de activitate din structura acesteia; 
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 angajează, numeşte şi revocă Directorii;  

 analizează lunar indicatorii economic-financiari ai societăţii pe baza balanţelor finaciare; 

 analizează realizarea indicatorilor de performanţă din contractul de mandat şi aprobă acordarea 

salariului Directorilor; 

 aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a societăţii pentru anul în curs şi de perspectivă 

pentru realizarea obiectului de activitate ; 

 avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a 

Asociaţilor; 

 analizează  şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează spre 

a fi aprobate de Adunări Generale a Asociaţilor; 

  propune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor modul de repartizare a profitului net; 

 propune anual investiţiile ce urmează a se realiza de către societate şi le supune aprobării 

Adunării Generale a Asociaţilor; 

 aprobă preţurile şi tarifele pe care le va folosi în relaţiile cu beneficiarii prestaţiilor efectuate de 

Societate, precum şi valoarea bunurilor pe care le deţine în proprietate în cazul vânzării unora 

din acestea; 

 aprobă volumul maxim al creditelor bancare şi garanţiilor ce pot fi constituite, cu informarea 

scrisă a Adunarii Generale a Asociaţilor; 

 aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor  fixe, casarea acestora şi valorificarea în condiţiile 

legii; 

 face propuneri Adunării Generale a Asociaţilor cu privire la cheltuielile de capital necesare de 

la  bugetul local, pentru lucrări de investiţii în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace 

de transport, echipamente şi aparatură, potrivit obiectului de activitate al societatii; 

 propune Adunării Generale a Asociaţilor majorarea sau diminuarea patrimoniului societatii, în 

condiţiile legii; 

 aprobă darea în folosinţă gratuită a bunurilor imobiliare,  către instituţiile şi serviciile publice 

de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfăşurarii activităţii acestora în 

condiţii corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociaţilor; 

 aprobă asocierea cu  persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acţiuni de interes 

comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaţilor; 

 aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea  scrisă prealabilă 

al Consiliului Local; 

 împuterniceşte Directorul  să negocieze Contractul colectiv de muncă; 

 stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; 

 promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor 

publice; 

 aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii; 

 numeşte Directorii diverselor departamente, când este cazul şi stabileşte remuneraţia acestora 

şi indicatorii de performanţă din Contractul de mandat; 

 exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor; 

 rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 

 

V.3. ORIENTAREA  CATRE BENEFICIARI : 
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- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor si pentru 

asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse.  

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate – pe de o parte se va realiza o îmbunătăţire 

calitativă a serviciilor prestate, ca urmare a lucrărilor de extindere, modernizare şi/sau reabilitare  reţelelor 

de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare, iar pe de altă parte se va realiza o monitorizare atentă a 

modului de intercaţiune a angajaţilor cu consumatorii, în vederea sancţionării comportamentelor care 

dăunează imaginii societăţii;  

- Transparentizarea fluxurilor comunicaţionale- se va extinde numărul personalului cu 

funcţii de conducere care va trebui să primească clienţii în audienţă. 

- Soluţionarea promptă a reclamaţiilor-  se vor realiza îmbunătăţiri succesive ale valorilor 

ţintă aferente indicatorilor de performanţă ce vizează interacţiunea cu cetăţenii, utilizând sistemul de 

evaluare a performanţelor ca pârghie coercitivă pentru angajaţi în vederea îmbunătăţirii relaţiei cu 

cetăţenii; 

- Constientizare şi implicare- se va elabora o politică integrată de atragere a noi consumatori 

în reţeaua de furnizare  a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; 

- Confidenţialitate- se va elabora o politică de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter 

personal ale consumatorilor; 

- Performanţă- pornind de la sistemul de evaluare a performanţelor personalului, care  va fi 

extins în continuare, pentru posturile care presupun interacţiunea cu cetăţeanul vor fi stabilite nivele de 

servicii care vor fi aduse la cunoştinţă consumatorilor prin intermediu web-site-ului societăţii; 

 

V.4.COMPETENTA PROFESIONALA: 

- Cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a 

personalului societatii; 

- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism. 

 

VI. ASTEPTARI IN CEEA CE PRIVESTE POLITICA DE DIVIDENDE / 

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET 

 

Potrivit legislatiei in vigoare, respectiv O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea 

profitului la societatile  nationale, companiile nationale si societatile  comerciale cu capital integral 

sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si  completarile ulterioare 

destinatiile repartizarii profitului sunt: 

• rezerve legale; 

• alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege; 

• acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti; 

• constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, 

precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, 

comisioanelor a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe; 

• alte repartizari prevazute de lege; 

• participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de 

venituri cheltuieli obligajia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajajilor lor in relatie cu 
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acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 

de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta; 

• minimum 50% dividende la bugetul local, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale 

societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

• profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute mai sus se repartizeaza la alte rezerve si constituie 

sursa proprie de finantare. 

 

VII. ASTEPTARI IN CEEA CE PRIVESTE  POLITICA DE INVESTITII : 

Programul anual si multianual de investitii va fi inaintat de Consiliul de Administratie spre 

aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, odata cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli. 

Politica de investitii trebuie corelata cu Obiectivele strategice descrise mai sus, respectiv in scopul 

modernizarii si imbunatatirii serviciilor de utilitate publica locala pe raza Comunei Targsorul Vechi. 

 

VIII. COMUNICAREA : 

 

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale societatii se va face conform 

prevederilor O.U.G 109/2011, aprobata cu modificarile de Legea nr. 111/2016 si Hotararea de Guvern 

nr. 722/2016. 

In caz de deviere de la indicatorii de performanta stabiliti ca anexa la Contractul de mandat ale 

directorului, acesta din urma are obligatia de a notifica, in scris, Consiliul de Administratie, cu privire la 

cauzele care au determinat devierea precum si impactul asupra indicatorilor de performanta. Notificarea 

administratorilor trebuie transmisa in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care a stat la baza devierii sau 

atunci cand administratorii constata ca o astfel de deviere este foarte probabila. 

 

IX. ASTEPTARI PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA PRODUSELOR SI SERVICIILOR  

PRESTATE DE INTREPRINDEREA PUBLICA 

 

Asteptarile autoritatii publice tutelare cu privire la calitatea si siguranta serviciilor prestate de S.C. 

ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L sunt: 

• asigurarea calitatii apei potabile furnizata utilizatorilor in conditiile Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, republicata, a H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, 

inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei  

si  distributiei apei potabile; 

• asigurarea debitului, presiunii si calitatii apei la robinetul utilizatorului; 

• furnizarea continua a serviciului 24h/24h remedierea avariilor in timpul cel mai scurt; 

• reducerea pierderilor de apa; 

• implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor prin metode de valorificare sau 

eliminare cu impact zero sau minim asupra mediului ; 

 

X. ETICA, INTEGRITATE SI GUVERNANTA CORPORATIVA: 
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 In materia eticii, integritatii si a guvernantei corporative, directorii au urmatoarele competente si 

obligatii: 

- Dispune elaborarea Codului de etica, de respectarea a acestuia, cat si monitorizarea respectarii 

de catre angajatii societatii ; 

- De denuntare a conflictelor de interese, definite conform legislatiei in vigoare si conform 

reglementarilor interne ale Societatii; 

- De tratare cu discretie a informatiile cu caracter confidential, astfel incat Societatea sa nu fie 

prejudiciata ca urmare a comportamentului neprofesionist si indiscret al directorului/ directorilor; 

- Dispune supravegherea si perfectionarea functiei de control intern managerial in concordanta 

cu actualizarea si implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii , conform 

reglementarilor legale ; 

- In cazul inceperii urmaririi penale pentru director, pentru infractiunile prevazute la art. 6 din 

Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, 

la data inceperii urmaririi penale, fara a fi necesare alte notificari. 

 Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritati guvernantei corporative au 

drept fundament cateva valori si principii care trebuie sa guverneze comportamentul etic si profesional 

al organelor de conducere: 

1. Profesionalismul. Toate atributiile de serviciu care revin directorului trebuie indeplinite cu 

maximum de eficienja eficacitate, conform competentelor detinute si in cunostinta de cauza in ceea ce 

priveste reglementarile legale; 

2. Impartialitatea nediscriminarea, principiu conform caruia directorul este obligat sa aiba o 

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea 

atributiilor functiei; 

3. Integritate morala, principiu conform caruia directorilor le este interzis sa solicite sau sa 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau 

sa abuzeze de funcpa pe care o are; 

4. Libertatea gandirii a exprimarii, principiu conform caruia directorul poate sa-si exprime si 

sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 

5. Onestitatca, cinstca corectitudinea, principiu conform caruia directorul in exercitarea 

mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare; 

6. Deschiderea transparent, principiu conform caruia activitatile desfasurate de directori, in 

exercitarea funcpilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor; 

7. Confidentialitatea, principiu conform caruia directorul trebuie sa garanteze confidentialitatea 

informatilor care se afla in posesia sa. 

 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de 

conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantand o buna comunicare. 

 

XI. ASTEPTARI   PRIVIND   CHELTUIELILE  DE CAPITAL : 

 

Directorii vor analiza, fundamenta si propune spre avizare, anual Consiliului de Administratie 

Programul de dezvoltare si de investitii necesar indeplinirii obiectivelor strategice ale S.C. ECO 

SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  S.R.L.  

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare si investitii trebuie sa fie in corelare 

directa cu obiectivele strategice ale Societatii. 
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Administratorii pot aviza, in limita bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de Adunarea 

Generala a Actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit 

mandat. 

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii se face cu 

respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea 

legislatiei privind achizitiile publice, respectarea dispozitiilor legale referitoare protectia mediului; 

 

XII. ASTEPTARI  IN LEGATURA CU REDUCEREA CHELTUIELILOR : 

 

- Directorii trebuie sa urmareasca reducerea la minim a platilor restante catre furnizori, tocmai 

pentru a preveni cheltuielile suplimentare cu penalitatile si majorarile de intarziere in sarcina Societatii. 

De asemenea, Societatea trebuie sa-si achite, cu prioritate, obligatiile la bugetul de stat, bugetul 

asigurarilor sociale si la bugetul local. 

- Imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu 

vointa de plata redusa. Directorii trebuie sa urmareasca incasarea la termen a creantelor Societatii si sa 

dispuna toate masurile de recuperare a acestora in  termenul legal de prescriptie. In caz de nerecuperare 

a creantelor in termenul legal, ca urmare a neluarii masurilor legale si necesare pentru aceasta, 

administratorii vor raspunde in solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societatii; 

- Angajarea oricaror cheltuieli ale Societatii trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacitatii 

si economicitatii. 

- Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor 

consumatorilor, pentru imbunatatirea  calitatii apei potabile, pentru implementarea metodelor eficiente 

de gestionare a namolurilor prin metode de valorificare sau eliminare cu impact zero sau minim asupra 

mediului; 

- Implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, cresterea productivitatii 

muncii si cresterea performantei societatii; 

 

 

Consiliul de Administratie, 

Prin Presedinte, 

PETRE SIMONA ANNE MARIE 


