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ART. FORMA INIȚIALĂ _  FORMA PROPUSĂ AVIZ 
1.2 Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe 

toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii 

serviciilor. 

Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată 

durata derulării Contractului de Delegare directa a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare, denumit in continuare „ Contractul de 

Delegare”. 

NEGATIV 

6.1 Obiectul de activitate al Societății va fi operarea 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui 

gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform 

Contractului de Delegare, în aria delegării definită în 

respectivul contract.  

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru 

Autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, 

gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

 

Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor 

de alimentare cu apă și de canalizare, a căror gestiune îi 

este delegată („Serviciile”), conform Contractului de 

Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. 

Societatea este desemnata de Unitățile teritorial 

administrative care i-au delegat, prin Asociația de 

dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIA REGIONALĂ 

PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA”, cu 

sediul în Municipiul Zalău, str. Unirii, ni'. 3, județul Sălaj, 

înregistrată la Grefa Judecătoriei Zalău, sub nr. 30/2003 

(denumită în cele ce urmează „Asociația”), sa furnizeze 

serviciile publice locale de alimentare cu apa si de 

canalizare, in temeiul legislației aplicabile. 

NEGATIV 

7.5 Societatea nu poate avea decât capital integral public, 

reprezentând aport al Autorităților locale membre ale 

Asociației. 

Societatea nu poate avea decât capital integral public, 

reprezentând aport al Unităților administativ teritoriale 

membre ale Asociației. 

POZITIV 

8.3 Prin prezentul Act constitutiv, acționarii acordă 

Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi 

speciale: 

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea 

generală are dreptul să numească membrii Consiliului de 

administrație; 

b) propune revocarea membrilor Consiliului de 

administrație; 

c) propune introducerea unei acțiuni in justiție împotriva 

membrilor Consiliului de administrație pentru 

prejudiciile aduse Societății; 

d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de 

organizare și funcționare al Societății, înainte de 

Prin prezentul Act constitutiv, acționarii acordă 

următoarele drepturi: 

a) autoritatea tutelara  propune lista de persoane din rândul 

cărora Adunarea generalăa actionarilor numeste membrii 

Consiliului de administratie, 

b) Adunarea generala a actionarilor hotaraste revocarea 

membrilor  Consiliului de administratie, 

c)  Adunarea generala a actionarilor hotaraste introducerea 

unei acțiuni in justiție împotriva membrilor Consiliului de 

administrație pentru prejudiciile aduse Societății. 

 

NEGATIV 
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aprobarea acestuia de către Consiliul de administrație; 

e) acordă avizul conform asupra programului de 

activitate și strategiei propuse de Consiliul de 

administrație înainte de aprobarea acestora de către 

Adunarea generală; 

f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare 

de filiale în condițiile art. 4.3. din prezentul Act 

constitutiv; 

g)   acordă avizul conform asupra constituirii altor 

fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor 

prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinației și 

cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea 

generală ordinară să poată lua o hotărâre în acest 

domeniu; 

h) avizează propunerile de modificare ale prezentului 

Act constitutiv înainte de adoptarea lor; 

i)     are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca 

oricare acționar, despre activitatea Societății care îi 

conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor 

deciziilor strategice și importante ale Societății. 

 

11.10 In situația în care capitalul social al Societății este 

majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate 

locală membră a Asociației de a deveni acționar al 

Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere 

exclusiv Autorității locale respective, în termenul și 

condițiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a 

acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. 

Prevederile art. 11.6. de mai sus se aplică corespunzător. 

In situația în care capitalul social al Societății este majorat 

ca urmare a cererii formulate de o Unitate administrativ 

teritoriala, membră a Asociației de a deveni acționar al 

Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere 

exclusiv Unitatii administrativ teritoriale respective, în 

termenul și condițiile stabilite de Adunarea generală 

extraordinară a acționarilor care a aprobat majorarea de 

capital social. Prevederile art. 11.6. de mai sus se aplică 

corespunzător. 

POZITIV 

13.2 c) c) de a numi și revoca membrii Consiliului de 

administrație; alegerea membrilor Consiliului de 

administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane 

propuse de Asociație iar revocarea poate fi hotărâtă 

numai la propunerea Asociației; 

c) de a numi și revoca membrii Consiliului de 

administrație; alegerea membrilor Consiliului de 

administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane 

propuse de Autoritatea tutelara iar revocarea poate fi 

hotărâtă numai la propunerea Autorității tutelare; 

NEGATIV 

13.2. g) g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și 

de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei 

propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul 

g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de 

a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei 

propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul 

NEGATIV 
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financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra 

programului de activitate și a strategiei societății doar 

după ce acestea au primit avizul conform favorabil din 

partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul 

următor doar cu respectarea programului de activități și 

strategiei avizate conform de către Asociație; 

 

financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra 

programului de activitate și a strategiei societății. 

13.2. i) i)de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție 

împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru 

prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la 

propunerea Asociației; 

 

 

i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva 

membrilor Consiliului de administrație pentru prejudiciile 

aduse Societății, cu respectarea procedurilor, la propunerea 

AGA. 

NEGATIV 

13.3 d) d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor 

prevăzute în art. 4.3. de mai sus; 

d) înființarea de filiale NEGATIV 

13.3 f) f) oricare altă modificare a Actului constitutiv, cu 

respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă 

hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării 

generale extraordinare; 

f) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare 

altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării 

generale extraordinare; 

NEGATIV 

14.4  Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a 

Actului constitutiv și/sau a Contractului de Delegare, 

convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul 

acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul 

Asociației privind orice modificare a prezentului Act 

constitutiv. 

 

 

Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a 

Actului constitutiv și/sau a Contractului de Delegare, 

convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor 

propuneri. 

NEGATIV 

17.2 Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de 

Adunarea generală a acționarilor, la propunerea 

Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, 

la propunerea Asociației. Candidații sunt 

selectați/evaluați în prealabil de către un expert 

independent, persoană fizică sau juridică specializată în 

recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt 

stabilite de către expertul independent cu luarea în 

considerare a specificului și complexității activității 

societății. 

Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de 

Adunarea generală a acționarilor, la propunerea 

Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, la 

propunerea Autorității tutelare. Candidații sunt 

selectați/evaluați în prealabil de către un expert 

independent, persoană fizică sau juridică specializată în 

recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt 

stabilite de către expertul independent cu luarea în 

considerare a specificului și complexității activității 

societății. 

NEGATIV 

17.3 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. La Mandatul administrtorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul POZITIV 
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încetarea mandatelor administratorilor ca urmare a 

expirării duratei pentru care au fost încheiate, Adunarea 

generala a actionarilor numește pe o perioada de 4 

(patru) luni , dar nu mai tarziu de data finalizării 

procedurii de selectie membri in Consiliul de 

administrație , mandatele lor putând fi prelungite pe o 

perioadă de maxim 2 (două ) luni. 

administratorilor care și-au îndeplinit în mod 

corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.  

La încetarea mandatelor administratorilor ca urmare a 

expirării duratei pentru care au fost încheiate, Adunarea 

generală a acționarilor numește pe o perioadă de 4 (patru) 

luni , dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de 

selecție membri în Consiliul de administrație,  mandatele 

lor putând fi prelungite pe o perioadă de maxim 2 (două ) 

luni. 

17.5 Sunt numiți prin Hotararea nr. 168 din 15.11.2021a 

Adunarii geneale ordinare a actionarilor  în calitate de 

membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat 

de 4 (patru) luni dar nu mai tarziu de data finalizarii 

procedurii de selectie: 

Contractele de mandat ale administratorilor numiți prin 

Hotărârea nr.168/15.11.2021 a Adunării generale 

ordinare a acționarilor , se prelungesc pe o perioadă de 

două luni începând cu data de 21.03.2022 și până la data 

de 21.05.2022 inclusiv , dar nu mai târziu de data 

finalizării procedurii de selecție. 

1. Miclăuș Liviu Cornel, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născut în Municipiul Cluj-

Napoca, județul Cluj, la data de 24.03.1977, domiciliat în 

Municipiul Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 44, bl. Et. 2, 

ap. 4A, județul Cluj, identificat prin CI seria CJ nr. 

535386, eliberată de SPCJEP Cluj, la data de 

12.04.2021,CNP 1770324120663; 

2. Rădoiu-Leș Gabriela -Angela, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născută în Orașul Huedin, 

județul Cluj, la data de 27.06.1966, domiciliată în Cluj-

Napoca, str. Crisan, nr. 34, ap.1, județul Cluj, identificată 

prin CI seria CJ nr. 412536, eliberată de SPCLEP Cluj-

Napoca, la data de 13.05.2019, CNP 2660627120678; 

3. Dan Cristian-Lucian, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născut în Municipiul 

Prin Hotărârea a Adunării generale ordinare  a acționarilor 

sunt numiți membri  Consiliului de administratie, pentru 

un mandat de 4 (patru) ani următorii: 

1.  Rădoiu-Leș Gabriela -Angela, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născută în Orașul Huedin, 

județul Cluj, la data de 27.06.1966, domiciliată în Cluj-

Napoca, str. Crisan, nr. 34, ap.1, județul Cluj, identificată 

prin CI seria CJ nr. 412536, eliberată de SPCLEP Cluj-

Napoca, la data de 13.05.2019, CNP 2660627120678; 

2. Henter Andrea-Elisabeta, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născută în Municipiul Satu 

Mare, județul Satu Mare, la data de 05.11.1974, 

domiciliată în Sat Floresti, str.Eroilor, nr. 88B, ap.18, 

Comuna Floresti, județul Cluj, identificată prin CI seria CJ 

nr. 313282, eliberată de SCLEP Floresti, la data de 

27.11.2017, CNP 2741105302007; 

3.  Luca Emanuela Maria, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născuta în Municipiul 

Turda, județul Cluj, la data de 12.12.1992, domiciliata în 

Municipiul Turda, str. Lotus, nr. 46A, bl. A11, ap.1, 

județul Cluj, identificata prin CI seria CJ nr. 321729, 

eliberată de SPCLEP Turda, la data de 22.01.2018, CNP 

2921212124935; 

4. Morar Ignat, membru Consiliul de administrație, 

cetățean român, născut în Municipiul Bistrița, județul 

Bistrița - Nasaud, la data de 28.02.1977, domiciliat în 

Municipiul Dej, str. Valea Codorului, nr. 27, județul Cluj, 

identificat prin CI seria KX nr. 966073, eliberată de 

SPCLEP Dej, la data de 23.05.2013, CNP 

POZITIV 
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Campia Turzii, județul Cluj, la data de 11.07.1966, 

domiciliat în Municipiul Campia Turzii, str. Horea, 

nr.20, județul Cluj, identificat prin CI seria CJ nr. 

279228, eliberată de SPCLEP Campia Turzii, la data de 

19.06.2017, CNP 1660711120029; 

4. Morar Ignat, membru Consiliul de administrație, 

cetățean român, născut în Municipiul Bistrița, județul 

Bistrița - Nasaud, la data de 28.02.1977, domiciliat în 

Municipiul Dej, str. Valea Codorului, nr. 27, județul 

Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 966073, eliberată de 

SPCLEP Dej, la data de 23.05.2013, CNP 

1770228123131; 

5. Henter Andrea-Elisabeta, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născută în Municipiul 

Satu Mare, județul Satu Mare, la data de 05.11.1974, 

domiciliată în Sat Floresti, str.Eroilor, nr. 88B, ap.18, 

Comuna Floresti, județul Cluj, identificată prin CI seria 

CJ nr. 313282, eliberată de SCLEP Floresti, la data de 

27.11.2017, CNP 2741105302007; 

6. Luca Emanuela Maria, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născuta în Municipiul 

Turda, județul Cluj, la data de 12.12.1992, domiciliata în 

Municipiul Turda, str. Lotus, nr. 46A, bl. A11, ap.1, 

județul Cluj, identificata prin CI seria CJ nr. 321729, 

eliberată de SPCLEP Turda, la data de 22.01.2018, CNP 

2921212124935; 

7.  Pop Ioan –Cristian, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născut în Municipiul Cluj-

Napoca, județul Cluj, la data de 6.06.1971, domiciliat în 

Municipiul Dej, str. Pepineriei, nr.9, bl.S2, sc.B, et.1, 

ap.25, județul Cluj, identificat prin CI seria CX nr. 

969740, eliberată de SPCLEP Dej, la data de 10.06.2013, 

CNP 1710606123163. 

 

Președinte al Consiliului de administrație este doamna 

Radoiu-Les Gabriela Angela. 

 

1770228123131; 

5. Pop Ioan –Cristian, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născut în Municipiul Cluj-

Napoca, județul Cluj, la data de 6.06.1971, domiciliat în 

Municipiul Dej, str. Pepineriei, nr.9, bl.S2, sc.B, et.1, 

ap.25, județul Cluj, identificat prin CI seria CX nr. 969740, 

eliberată de SPCLEP Dej, la data de 10.06.2013, CNP 

1710606123163; 

6. Bobic Ionuț-Bogdan, membru Consiliul de 

administrație, cetățean român, născut în Municipiul 

Oradea, județul Bihor, la data de 9.05.1987, domiciliat în 

Municipiul Turda, str. Castanilor, nr.27, ap.4, județul Cluj, 

identificat prin CI seria CJ nr. 135403, eliberată de 

SPCLEP Turda, la data de 27.05.2015, CNP 

1870509055084; 

7. Marcu Valtar,  membru Consiliul de administrație, 

cetățean român, născut în sat Livada, județul Buzau, la 

data de 3.01.1957, domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, 

str. Rapsodiei, nr.14, bl.P, sc.4, et.1, ap.41, județul Cluj, 

identificat prin CI seria CJ nr. 528206, eliberată de 

SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 1.02.2021, CNP 

1570103120707. 

 

Președinte al Consiliului de administrație este domnul 

Morar Ignat. 
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18.1 b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după 

ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra 

acestuia; 

e)prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în 

termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea 

exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea  

societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum 

și proiectul programului de activitate, al strategiei și al 

bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării 

Adunării generale proiectul programului de activitate, al 

strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de 

administrație va solicita avizul conform prealabil al 

Asociației asupra acestor proiecte; 

o) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de 

zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării 

generale ordinare a acționarilor, planul de administrare 

care include strategia de administrare pe durata 

mandatului Consiliului de administrație; 

p) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, 

pentru numirea unor noi administratori, în situația în care 

planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea 

generală a acționarilor; 

s) aprobă planul de Directorul general pentru durata 

mandatului și pentru primul an de mandat, putând 

dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi 

un nou Director general în termen de 60 (șaizeci) de zile, 

în cazul în care planul de management revizuit al 

acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; 

b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Societății (care cuprinde și organigrama acesteia). 

e) prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în 

termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea 

exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea 

societății, bilanțul  și contul de profit și pierderi, precum și 

proiectul programului de activitate, al strategiei și al 

bugetului pe anul următor. . 

o) elaborează și prezintă în termen de 30 treizeci de zile de 

la data numirii sale, o propunere pentru componenta de 

administrare a Planului de administrare, care se 

completează cu component manageriala. Planul de 

administrare se supune analizei si aprobării Consiliului de 

Administrație. 

 

p) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, in 

termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare, 

in vederea negocierii si aprobării Indicatorilor de 

performanta financiari si nefinanciari rezultați din Planul 

de administrare. 

 

s) aprobă componenta de management a Planului de 

administrare, elaborata de Directorul general pentru durata 

mandatului putând dispune completarea sau revizuirea 

acestuia; are atribuție de evaluare a activității Directorului 

NEGATIV 

 

 

 

 

 

NEGATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIV 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIV 
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are atribuție de evaluare a activității Directorului general; 

t)stabilește remunerația Directorului general. 

general; 

t)stabilește remunerația Directorului general precum si a 

Directorilor care isi desfasoara activitatea in baza 

contractelor de mandate , incheiate potrivit legii; 

 

POZITIV 

19.4 Directorul general elaborează în termen de 90 (nouăzeci) 

de zile de la numire și prezintă Consiliului de 

administrație, un plan de management pe durata 

mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând 

strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și 

criteriilor de performanță stabilite în contractul de 

mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să 

dezvolte planul de administrare al Consiliului de 

administrație. 

Directorul general elaborează în termen de 60 zile de la 

numire și prezintă Consiliului de administrație, 

componenta de management a Planului de administrare in 

vederea realizării Indicatorilor de performanta financiari si 

nefinanciari. 

POZITIV 

20.5 Comitetul de audit are următoarele atribuții principale: 

a) monitorizează procesul de raportare financiară; 

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control 

intern, de audit intern, după caz, și de management al 

riscurilor din cadrul societății; 

c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare 

anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate; 

d) verifică și monitorizează independența auditorului 

statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de 

servicii suplimentare entității auditate; 

e)  îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu 

prevederile legale. 

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale: 

a) informează membrii consiliului de administrație al 

entității auditate, cu privire la rezultatele auditului statutar 

și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la 

integritatea raportării financiare și care a fost rolul 

comitetului de audit în acest proces; 

b) monitorizează procesul de raportare financiară și 

transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura 

integritatea acestuia; 

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern 

de calitate și a sistemelor de management al riscului 

entității și a auditului intern în ceea ce privește raportarea 

financiară a entității auditate, fară a încălca independența 

acestuia; 

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare 

anuale și în special efectuarea acestuia; 

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor 

financiari sau a firmelor de audit; 

f)  răspunde de procedura de selecție a auditorului 

financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării 

POZITIV 
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generale a acționarilor/membrilor organului de 

administrație sau supraveghere auditorul financiar sau 

firma/firmele de audit care urmează a fi 

desemnată/desemnate. 

23.4 Adunarea generală ordinară poate decide constituirea 

altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu 

avizul conform favorabil al Asociației. 

Adunarea generală ordinară poate decide constituirea altor 

fonduri, destinația și cuantumul acestora. 
NEGATIV 


