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PREZENTAREA 

unor aspecte asupra modului de desfășurare a activității S. C. Apă Termic Transport S. A. 
 

 

 1. ISTORIC 

 

 În baza prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 şi a Legii nr. 207/1997, precum şi a prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local a Municipiului Sighişoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodarie Comunală Locativă 

şi Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comerciala sub 

denumirea Societatea Comercială Apă Termic Transport S. A. Sighisoara, fiind înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Mureş cu numărul J 26/229/1998 din 03.03.1998.  

 S. C. Apă Termic Transport S. A. Sighişoara a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighişoara toate drepturile şi 

obligaţiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform obiectului de 

activitate prevăzut în actul constitutiv al societăţii. Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighişoara în 

suma de 3.139.798 RON, S. C. Apă Termic Transport S. A. Sighişoara a preluat un capital social de 461.192,50 

RON. 

 Capitalul social al societății este 461.190 lei, fiind constituit prin preluarea cotei de 14,69% din patrimoniul 

R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, conform bilanțului contabil la acesteia la 31.12.1997 și este divizat în 46.119 acțiuni 

nominative, având valoarea nominativă 10 lei fiecare. S.C. ATT S.A. a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara 

toate drepturile și obligațiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform 

obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv (Statutul societății). Astfel, din capitalul social al 

R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara în sumă de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. Sighișoara a preluat un capital social de 

461.192,50 RON. 

 La 31.12.2019 capitalul social al  S.C. ATT S.A. este de 461.190 lei, prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Sighișoara nr. 112/29.05.2014 aprobându-se reducerea capitalului social cu 2,50 lei. Capitalul social 

este divizat în 46.119 actiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acţiunile sunt deţinute în 

totalitate de Statul Roman, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate 

de acţionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighişoara. 

 În urma creării operatorului regional de servicii publice de apa şi canalizare, S. C. "Compania Aquaserv" S. 

A., activităţile de captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, canalizare şi epurare au fost preluate în luna ianuarie 

2007 de către aceasta companie, principala activitate a S. C. Apă Termic Transport S. A. Sighişoara devenind 

transportul public de persoane în Municipiul Sighişoara. 

 

Serviciile de utilitate publică concesionate societăţii Apă Termic Transport S.A. de către Consiliul Local 

Sighişoara sunt servicii publice destinate atât colectivităţii în ansamblu (transportul public local, iluminat public), 

cât şi satisfacerii directe şi în mod individual a unor cerinţe specifice ale persoanelor care ocupă imobile din Fondul 

locativ de stat/ANL în baza unui contract de închiriere cu societatea noastră (lucrări de întreţinere).  

Serviciile prestate de Apă Termic Transport S.A. satisfac cerinţele cantitative şi calitative ale beneficiarilor, 

în conformitate cu  prevederile contractuale. Astfel, societatea asigură funcţionarea optimă a serviciilor 

concesionate, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, corespunzător parametrilor tehnologici 

proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele de organizare 

şi funcţionare. Totodată, societatea asigură integritatea şi întreţinerea construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor, 

autovehiculelor şi dotărilor în conformitate cu dispoziţiile legale care vizează protejarea domeniului public şi a 

mediului, precum şi protejarea sănătăţii populaţiei. 
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2. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 
 
2.1 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
 

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere a societăţii care decide asupra activităţii 
acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. 

Până la privatizarea societăţii, atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt exercitate de către acţionarul 
unic, Statul Român, reprezentat prin Consiliul Local Sighişoara. 
 Administratorii sau alte persoane salarizate sau indemnizate de societate nu pot reprezenta acţionarul unic 
în adunările generale ale acţionarilor. 
 

Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, în calitate de Acționar unic, exercită drepturile şi 
îndeplineşte obligaţiile care, potrivit legii, revin adunării generale şi adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor 
societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale. 

Plenul Consiliului Local Sighisoara ține loc de adunarea generală a acționarilor  S.C. Apă Termic 

Transport S.A. Hotărârile se iau în calitate de Adunare Generală de la S.C. Apă Termic Transport S.A.  

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa a cel puţin o pătrime din 

numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.  

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, 

adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei 

dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.  

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa a 

cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenţa a cel puţin o cincime 

din numărul total de drepturi de vot. 

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor.  

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a 

capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o 

majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot exprimate deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

 

Adunarea generală a acţionarilor are următoarele competenţe:  

 a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de  

consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de 

auditorul financiar, şi să fixeze dividendul; 

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie şi cenzorii; 

c) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să 

fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; 

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor dacă 

nu a fost stabilită prin actul constitutiv; 

e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului; 

f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar 

următor; 

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii. 

 

Adunarea generală a acţionarilor va hotărî şi asupra următoarelor probleme: 
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 a) schimbarea formei juridice a societăţii; 

 b) mutarea sediului societăţii; 

 c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 d) prelungirea duratei de funcţionare a societăţii; 

 e) majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia; 

 f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni; 

 g) fuziunea prin absorţie sau prin comasare ori divizarea societăţii; 

 h) dizolvarea anticipată a societăţii; 

 i) reevaluarea patrimoniului potrivit legii; 

 k) vânzarea sau transferul activelor; 

 l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau 

constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul sau a căror valoare depăşeşte 30% din valoarea contabilă a 

activelor societăţii la data încheierii actului juridic respectiv. 

 m) orice alte modificări ale statutului survenite pe parcursul activităţii sociale sau orice altă hotărâre pentru 

care este cerută aprobarea acesteia. 

 n) adunarea generală a acţionarilor va delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale 

prevăzute la litera b), c), e), f), i), l) şi k). 

 

2.2 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR 

 

Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este 

necesar.  

Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă cel puţin o dată pe an la cel puţin 5 luni de la 

încheierea exerciţiului financiar.  

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea 

acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a auditorului financiar. 

Adunarea generală va fi convocată de către preşedintele consiliului de administraţie prin scrisoare 

recomandată, telegramă sau fax. 

Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării, ordinea de zi, expunerea explicită a 

problemelor care se vor pune în discuţie şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea 

actelor constitutive. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va 

menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 

persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și 

completată de aceștia. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru a doua 

adunare când cea dintâi nu s-ar putea ține. 

Convocarea va fi expediată cu cel puţin 30 zile înainte de data prevăzută pentru data desfăşurării lucrărilor 

adunării generale a acţionarilor. 

 Acționarul unic poate să țină o Adunare generală și poate lua hotărâri şi fără respectarea 

formalităților cerute pentru convocarea ei. 

 

Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor(ordinare şi extraordinare) vor avea loc la sediul societăţii sau 

în orice alt loc arătat în convocare. 

Consiliul Local Sighișoara are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte. 

Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la 

comunicarea convocării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor şi acţionarul dorește 
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să formuleze propuneri de candidaturi în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de 

domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. 

 

Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directorului se 

pun la dispoziţia acţionarului la sediul societăţii, cu 10 zile înainte de adunarea generală. La cerere, acţionarului i se 

vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile 

administrative implicate de furnizarea acestora.  

Datorită faptului că societatea deține o pagină de internet proprie convocarea, orice alt punct adăugat pe 

ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele supuse dezbaterii și aprobării AGA se publică și pe 

pagina de internet, pentru liberul acces.  

Organizarea adunării generale în ziua și la ora arătate în convocare, sedința adunării generale se deschide 

de președintele de ședință. Adunarea Generală a Acționarilor poate desemna, dintre angajații societății, un secretar 

tehnic, care sa ia parte la executarea operațiunilor.  

 

2.3 DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

1. Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în 

lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. 

2. Cu ocazia adunărilor generale sunt întocmite procese verbale consemnate într-un registru special ţinut prin grija 

administratorilor. 

3. Procesul verbal al adunării generale trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, 

data şedinţei, reprezentantul acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate. Documentele 

referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului verbal de 

şedinţă. 

4. Procesul verbal se va semna de către preşedinte sau de către persoana desemnată să-i ţină locul şi de către 

secretarul adunării generale împuternicit cu întocmirea acestuia. 

 

2.4 HOTĂRÂRILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR 

1. Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune în termen de la 15 zile de la adoptarea în extras la 

Oficiul Registrului Comerţului teritorial în vederea menţionării lor în Registru şi publicării lor în Monitorul Oficial 

al României. 

2. În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adiţional întocmit în 

baza procesului verbal al adunării generale care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate. 

3. Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a 

acestor formalităţi şi după caz a oricăror cerinţe prevăzute de lege. 
 
2.5 ADMINISTRATORII 
  Societatea este administrată de 5 administratori persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în 
România, specialişti în domeniul de activitate al societăţii sau în domeniul economico-financiar. 

La acest moment societatea este administrată de un Consiliu de administraţie format din 5 administratori, în 

conformitate cu prevederile art. 16 din Actul constitutiv al societăţii, având mandate de 4 ani în conformitate cu 

prevederile art. 15 pct. 2 din același act constitutiv. 

 

Membri CA au fost numiți în conformitate cu prevederile art.28 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: 

- Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr.47 din 26 martie 2015 privind desemnarea şi validarea 

membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. şi aprobarea contractului de mandat 
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pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 24 mai 2017  privind desemnarea şi validarea unui membru în 

Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 207/din 25 octombrie 2018 privind desemnarea 

şi validarea unui membru în Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. 

- Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr.11468/25.04.2019 privind declanșarea procedurii de selecţie a 

candidaţilor pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A., s-a 

aprobat declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru un post vacant de administrator în Consiliul de 

administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administraţie al S.C. Apă Termic 

Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin grija Comitetului de 

nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor aplicabile.  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 27 septembrie 2019 privind reînnoirea mandatului de membru în 

Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon 

Sorina, al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel, al domnului Oprea Mircea Țonu, respectiv validarea ca membru în 

Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Cristea Andra Bianca 
 

Toţi administratorii în funcţie constituie Consiliul de administraţie al societăţii: 
- ing. Angelescu Sergiu - Gabriel – președinte; 

- ing. Maior Gheorghe – membru; 

- ing. Oprea Mircea Ţonu - membru;  

- ec . Solomon Sorina- membru; 

- c.jr. Cristea Andra Bianca- membru. 

 
Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Şedinţele consiliului de administraţie vor 

fi convocate de preşedinte sau de către persoana care îi ţine locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax, 
care, se va expedia cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul şi ordinea de zi. 
Şedinţele consiliului de administraţie se vor ţine fie la sediul societăţii, fie în alt loc indicat în convocare. 

Consiliului de administraţie poate fi convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a  
directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea 

curs unei astfel de cereri.  
 

Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Apa Termic Transport S.A., va fi formată 
dintr-o indemnizaţie fixă, în cuantum de 10 % din salariul brut lunar al directorului, la care se va adăuga o 
componentă variabilă, în cotă de 0,5% din profitul net al societăţii.  

 
Preşedintele consiliului de administraţie 

1. Preşedintele consiliului de administraţie va fi desemnat de către Consiliul de administraţie. 
2. Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. 
3. Preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie. 

4. Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunarii generale a 

acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societaţii. 

5. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării 

respective de imposibilitate consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea 

funcţiei de preşedinte.  
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Atribuţiile consiliului de administraţie 

 Consiliul de administraţie  
are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: 
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificãrii financiare; 
c) stabileşte organigrama societăţii; 
d)  numirea şi revocarea directorilor, a comitetului de nominalizare şi remunerare şi a comitetului de audit; 
e) supravegherea activitatii directorilor; 
f) pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; 
g) prezintă adunării generale a acţionarilor situaţia economică şi financiară a societăţii precum şi raportul de 
activitate pe fiecare an; 
h) stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii şi a sucursalelor acesteia. 
i) supune aprobării adunării generale a acţionarilor bilanţul contabil anual, contul de profit şi pierdere şi bugetul de 
venituri şi cheltuieli necesare activităţii societăţii; 
j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei. 
 
2.6 CONDUCEREA OPERATIVĂ A SOCIETĂŢII 
 
1. Conducerea operativă a societăţii va fi asigurată de către directorul general şi consiliul de administraţie, 
împreună cu directorii executivi numiţi de către acesta şi validaţi de către consiliul de administraţie. Limitele 
generale ale remuneraţiei directorului sunt fixate între 3 şi 5 salarii medii brute pe societate. 
2. Directorii executivi sunt funcţionari ai societăţii, revocarea acestora constituind o modificare a contractului lor 
individual de muncă. 
3. Directorii executivi nu pot fi membrii în consiliul de administraţie. 
 
 
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 
 

Obiectul de activitate al societății este reprezentat de următoarele servicii de interes public: 

 

a) transportul public local de călători prin curse regulate în municipiul Sighișoara activitate desfășurată 

în baza Contractului de concesiune nr. 1049/16.01.2015 și a Actului Adițional nr.1/2018 la Contractul de 

concesiune nr. 1049, a actului Adițional nr.2/2019 la Contractul de concesiune nr. 1049 și respectiv a actului 

Adițional nr.3/2020 la Contractul de concesiune nr. 1049; 

b) administrarea și întreținerea fondului locativ de stat din municipiul Sighișoara, activitate desfășurată 

în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului Adițional nr. 931/07.05.2013 (până la 

01.05.2018) și Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului locativ și spații cu 

altă destinație decât locuință, aflate în domeniul privat al municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului 

nr.18300/27.06.2018 - activitate implică gestionarea Fondului locativ de stat (FLS) care include atât administrarea 

cât şi întreţinerea şi repararea imobilelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie care alcătuiesc domeniul privat al 

Consiliului Local Sighişoara. 

 - 250 locuinţe din Fondul Locativ de Stat, case vechi, situate în următoarele străzi: 

 - 1 Decembrie 1918, 1 Mai, Ax. Sever, Caraiman, Ceahlăului, Cetatea, H. Teculescu, Morii, N. Bălcescu, 

N. Iorga, Nouă, Şt. O. Iosif, Târgului, Târnavei, Z. Boiu, Zugravilor, A. Ipătescu, B.St. Delavrancea, C.Viilor, 

C.Venchi, A. Vlaicu, C.Rora, Hetiur, Şt. Cel Mare, Dumbravei, P-ţa. H.Oberth, Hetiur, I. Chendi, Libertăţii, L. 
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Poştei, M. Eminescu, Gen. Grigorescu, Parângului, Tăbăcarilor, V. Lucaci, V.Roman . 

 - 304 apartamente situate în blocurile ANL:  

  - 8 blocuri x 8 apartamente în strada  M. Neagu nr.1-8 

  - 6 blocuri x 14 apartamente în strada Panseluţelor nr.15, 17,19, 21,23, 25 

  - 4 blocuri x 14 apartamente în strada Rozelor nr. 15, 17,19, 21 

  - 5 blocuri x 20 apartamente în strada Panseluțelor nr.12, 14, 16, 18, 20 

- 22 spații cu altă destinație decât locuință; 

 

c) producerea și distribuirea energiei termice în municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza 

Contractului de concesiune nr. 3.264/27.04.1998 și a Actului Adițional nr. 932/30.04.2013 (până la 01.05.2018); 

d) iluminatul public în municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de Delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara nr. 6641/12.03.2018 și Actul Adițional nr.1/2019 la 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara nr. 6641/12.03.2018. 

Activitatea implică următoarele prestații și lucrări: 

- întreținerea – menținerea în  starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public 

pentru Asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin 

înlocuirea componentelor dictate de menținerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN13201/2004 

și a unui raport optim între acești parametri și consumul de energie electrică.  

-realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și 

demontarea echipamentelor.  

- montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în cadrul 

manifestărilor cultural-artistice din municipiul Sighișoara; 

- modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public- rețea, stâlp, corp, consolă, punct 

de măsură și control, etc., în baza Programelor stabilite de delegatar. 

 

4. STRUCTURA VENITURILOR SI ACTIVELOR 

 

Dintre serviciile menționate, transportul public local de călători prin curse regulate în municipiul 

Sighișoara reprezintă activitatea de bază a societății, veniturile totale realizate la această activitate reprezentând 

80,80%  în anul 2017 (6.706.111 lei din totalul de 8.300.142 lei), 72,46% în anul 2018 (6.952.284 lei din totalul 

de 9.594.814 lei), și 74,58% în anul 2019 (7.507.028 lei din totalul de 10.065.346 lei). 

Pentru primele 10 luni ale anului 2020, veniturile realizate la activitatea de transport public local 

reprezintă 73,01% din totalul veniturilor societății (6.317.301 lei din totalul de 8.652.185 lei). Pentru perioada 

menționată, veniturile realizate la sectorul mecano-energetic reprezintă 10,44% (903.163 lei), veniturile la 

activitatea de administrare și întreținere a fondului locativ de stat reprezintă 11,85% (1.025.3914 lei), iar 

veniturile realizate la activitatea de iluminat public reprezintă 4,70% (406.328 lei). 
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În ceea ce privește activele imobilizate corporale, evoluția acestora pentru perioada 01.01.2016 – 

31.10.2020 la nivelul SC ATT SA este redată în tabelul următor: 

 

La 31.0.2020, pe sectoare de activitate, valoarea activelor imobilizate corporale este următoarea: 

6,317,301.46

903,163.40

1,025,391.39

406,328.47

Structura veniturilor realizate - 10 luni 2020

pe sectoare de activitate
Transport public

Mecano-Energetic

Chirii populatie si SpAD

Iluminat Public

lei

ELEMENTE DE ACTIVE Sold la Sold la Sold la Sold la Sold la

Valoare bruta 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.10.2020

Chelt de constituire si dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte imobilizari 166,751.46 120,266.60 38,789.00 43,759.00 45,392.95

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 166,751.46 120,266.60 38,789.00 43,759.00 45,392.95

Terenuri 58,345.78 58,345.78 58,346.00 58,346.00 58,345.78

Constructii 2,926,173.64 2,960,295.93 2,787,790.00 2,787,790.00 2,787,789.84

Instalatii tehnice si masini 940,740.26 1,108,546.17 1,240,551.00 1,265,516.00 1,401,030.14

Alte instalatii, utilaje si mobilier 111,176.20 111,176.20 182,224.00 182,687.00 182,687.67

Avansuri si imobilizari corporale in curs 92,272.75 81,126.54 3,480.00 3,480.00 22,393.29

TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 4,128,708.63 4,319,490.62 4,272,391.00 4,297,819.00 4,452,246.72

IMOBILIZARI FINANCIARE 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 4,300,460.09 4,444,757.22 4,316,180.00 4,346,578.00 4,502,639.67
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La data de 31.10.2020, activele imobilizate la activitatea de transport public local reprezintă 50,43% din 

totalul activelor imobilizate ale societății. Pentru perioada menționată, activele imobilizate la sectorul mecano-

energetic reprezintă 23,87%, activele imobilizate la activitatea de administrare și întreținere a fondului locativ 

de stat reprezintă 1,26%, activele imobilizate la sectorul administrativ reprezintă 21,51%, iar activele 

imobilizate la activitatea de iluminat public reprezintă 2.93%. 

 

 5. ANGAJAȚII SOCIETĂȚII 

 

Contractul colectiv de muncă pe anii 2020-2022 la nivelul S.C. Apă Termic Transport S.A. se încheie, în 

conformitate cu prevederile art. 229 - 230 din Codul Muncii, republicat şi ale Legii nr. 62 /2011 privind dialogul 

social între Salariaţii societăţii, reprezentaţi de Sindicatul şoferilor S.C. A.T.T. S.A., prin preşedinte Moldovan 

Ioan, reprezentativ în temeiul Sentinţei civile nr.251/06.02.2018, pronunţată în Dosarul nr.267/308/2018 a 

Judecătoriei Sighişoara, având dobândită personalitate juridică prin Sentinţa Civilă nr.673/1992 din Dosarul 

nr.715/1992 a Judecătoriei Sighişoara, pe de o parte, şi S.C. Apă Termic Transport S.A., cu sediul în Albești, str. 

Calea Baraţilor, nr. 11, judeţul Mureş, înfiinţată prin Hotarârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighişoara, 

lei

Nr crt Sector Valoare inv

1 Administrativ 952,561.67

2 Mecano En. 1,057,548.88

3 Iluminat Public 129,966.48

4 Locativ 55,888.54

5 Transport 2,233,887.87

TOTAL 31.10.2020 4,429,853.44

952,561.67

1,057,548.88

129,966.48 55,888.54

2,233,887.87

Structura activelor imobilizate

la 31.10.2020 pe sectoare de activitate (lei)

Administrativ

Mecano En.

Iluminat Public

Locativ

Transport
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înscrisă la O.R.C. Târgu Mureş sub nr. J 26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869, telefon 0265- 774993 şi fax 

0265- 772487, reprezentată prin director general ing.Oprea Mircea Țonu, în calitate de angajator, pe de altă parte. 

 

Codul Muncii 

Conform art.39 ali. 1 lit. k) din Codul Muncii, salariatul are dreptul la negociere colectivă şi 

individuală. 

Art. 229 (1) Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia 

patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin 

care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din 

raporturile de muncă. 

(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care angajatorul are încadraţi 

mai puţin de 21 de salariaţi. 

(3) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere. 

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor. 

Art. 230 Părţile, reprezentarea acestora, precum şi procedura de negociere şi de încheiere a contractelor colective 

de muncă sunt stabilite potrivit legii.-  

 

Legea nr. 62 /2011 privind dialogul social    

ART. 129 (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea 

are mai puţin de 21 de angajaţi. 

(2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. 

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice 

înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate 

în actele adiţionale la contractele colective de muncă. 

(4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea 

scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile 

calendaristice de la comunicarea solicitării. 

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. 
 În temeiul legii contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă de 2 ani și negocierea 

colectivă are loc în fiecare an.  
 

În ceea ce pivește evoluția numărului mediu de salariați, pentru intervalul 01.01.2017 – 31.10.2020, la 

nivelul SC ATT SA, acesta înregistrează următoarea evoluție: 
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Structura personalului pentru anul 2020 este prezentată în statul de funcții atașat. 

 În ceea ce privește politica de salarizare a personalului, aceasta este reglementată de prevederile legale 

privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, respectiv HG nr. 935 din 2019 privind majorarea 

salariului minim de la 1 ianuarie 2020, și prevederile Contractului Colectiv de muncă, respectiv CAPITOLUL 4 - 

Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale salariaţilor, Art. 42. (1) și anume: “(1) Salariul de bază minim brut pe oră, 

negociat, va fi de 13,327 lei /oră, respectiv 2.230 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore 

pe lună.” și a grilei de ierarhizare din Anexa 3 la CCM (anexata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt Anul

1 2017 107

2 2018 108

3 2019 107

4 2020 106

Nr. mediu 
salariati

2017 2018 2019 2020

105

106

107

108

109

Evolutia numarului mediu de salariati

2017 - 2020

Anul

N
r.

s
a

la
ri

a
ti
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6. ALTE INFORMAȚII ECONOMICO-FINANCIARE 

 

În ceea ce pivește evoluția stocurilor de materiale, pentru intervalul 01.01.2017 – 31.10.2020, la nivelul 

SC ATT SA, acesta înregistrează următoarea evoluție: 

 

Cea mai mare pondere în structura stocurilor de materiale o au piesele de schimb pentru parcul auto, 

respectiv 42,99%, ca urmare a faptului că această categorie de stocuri provine din import in totalitate. De 

asemenea, un factor determinant pentru această situație este reprezentat de vechimea parcului auto. Vechimea 

parcului auto este influențată semnificativ de faptul că toate mijloacele de transport din parcul auto al societății au 

fost achiziționate de către SC ATT SA din fonduri proprii, cu toate că atât în Legea nr.92/2007 – a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificări și completări ulterioare, se 

prevede: 

 „ART.41 (5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea 

sistemelor serviciilor publice de transport public local şi judeţean de persoane se face din bugetele locale, din 

bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 

publice.” 

iar prin Contractul de delegare a serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate 

în Municipiul Sighișoara nr.1049/16.01.2015, art.20 se prevede: 

"Art. 20. Delegatarul are următoarele drepturi: (…) 

(3) să asigure operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru 

exploatarea şi dezvoltarea reţelelor de transport public local de persoane, infrastructură şi vehicule, prin 

următoarele mijloace: 

  a) diferenţă de tarif pentru protecţia socială; 

  b) alocaţie bugetară pentru cheltuieli de capital; 

  c) garanţii pentru credite interne şi externe.(...)" 

 

lei

Nr. Specificatii

crt. 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/10/2020

0 1 2 3 4 5 6

1 Mat.prime si mat.cons. 156,972 179,381 208,868 253,267 225,216

 - din care:

1.a Materiale auxiliare 52,452 57,228 58,461 82,425 57,349

1.b Carburanti-lubrifianti 7,608 13,533 55,553 62,783 50,563

1.c Piese de schimb 96,346 108,194 94,528 107,736 109,213

1.d Alte mat.consumabile 566 426 326 323 8,092

2 Obiecte de inventar 35,931 23,604 23,233 22,723 21,871

3 Ambalaje 0 0 0 0 0

4 Materiale la terti 0 0 0 0 7

5 TOTAL STOCURI 192,903 202,985 232,101 275,990 247,094
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Cu toate acestea, cheltuielile de capital au fost realizate doar din fonduri proprii ale operatorului de 

transport, ultimele mijloace de transport public achiziționate prin finanțare directă din bugetul local fiind 2 

autobuze scurte DAC UD112 M in anul 1996. 

 

În ceea ce privește investițiile finanțate din surse proprii, în cursul anului 2020 SC ATT SA a realizat 

următoarele: 

 

Un factor cu influență semnificativă asupra activitpții societății în anul 2020, l-a reprezentat pandemia 

SARS-COV2. 

 Fiind o societate comercială al cărei obiect de activitate principal îl reprezintă prestarea de servicii 

publice (transport public de persoane, iluminat public, administrarea și închirierea imobilelor din Fondul Locativ al 

Statului), servicii a căror continuitate trebuia asigurată și în perioada pandemiei, asupra SC Apă Termic Transport 

SA impactul economico-financiar al pandemiei Covid-19 nu s-a manifestat cu aceeași intensitate ca în alte domenii 

de activitate (turism, transporturi rutiere interne și internaționale de mărfuri și persoane, transporturi aeriene, 

comerț al produselor nealimentare care nu sunt de strictă necesitate, etc).  

 În ceea ce privește politica de achiziții, nu s-au înregistrat întreruperi semnificative în lanțurile de 

aprovizionare  cu bunuri și servicii necesare pentru desfașurarea normală a activității SC Apă Termic Transport 

SA. Atât pe perioada stării de urgență cât și ulterior acesteia, activitatea de aprovizionare a continuat în condiții 

normale. Singurul impediment apărut a fost cel privind amânarea achiziționării a 3 autobuze second-hand din 

Germania (două autobuze scurte Mercedes-Benz CITARO O 530  și un autobuz articulat Mercedes-Benz CITARO 

O 530 G), din perioada 10-15 martie 2020 în perioada 21-26 iunie 2020, din cauza restricțiilor de circulație apărute 

între Germania și România (inclusiv tările de tranzit). Urmare a acestei întârzieri, nu s-a înregistrat o creștere 

semnificativă a prețui de achiziție a celor 3 autobuze ca urmare a diferențelor de curs valutar la Euro. Dacă avem în 

vedere cursul mediu al perioadelor menționate, având în vedere că prețul de achiziție în euro nu s-a modificat, 

rezultă o cheltuială estimată suplimentară de 520.70 lei. 

Nr. inv. Denumire Sector Data intrarii Valoare (lei)

1 42303 Boiler ELBI BSV 500 l Mecano-En 31.03.2020 3.139,83

2 42304 Boiler ELBI BSV 500 l Mecano-En 25.05.2020 4.828,36

3 72088 Masa hidraulica foarfeca simpla Transport 31.07.2020 11.132,00

4 72113 Autobuz scurt MB CITARO O 530 MS-28-ATT Transport 17.08.2020 47.980,13

5 72114 Autobuz scurt MB CITARO O 530 MS-25-ATT Transport 17.08.2020 47.852,30

6 72115 Presa articulatii Transport 20.09.2020 20.581,46

7 in curs Autobuz articulat MB CITARO O530G MS-11-ATT Transport noiembrie 18.753,18

TOTAL 154.267,26

Nr. 

crt.
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Un efect pozitiv înregistrat este reprezentat de reducerea prețului de achiziție la motorină. Astfel, față de 

ultima achiziție efectuată înainte de decretarea stării de urgență (04.03.2020), efectuată la un preț de achiziție de 

4.31 lei/litru (fără TVA), pe perioada stării de urgență prețul de achiziție s-a redus până la nivelul minim de 3.70 

lei/litru (fără TVA) la 13.05.2020. Evoluția prețului de achiziție a motorinei pe perioada pandemiei, precum și  

economia realizată este redată în tabelul următor: 

 

În ceea ce privește politica de personal și salarizare, atât pe perioada stării de urgență cât și ulterior, 

având în vedere faptul că a fost asigurată continuitatea prestării serviciilor publice de interes local, SC Apă Termic 

Transport SA nu a recurs la concedierea salariaților sau  la măsura șomajului tehnic. 

 În ceea ce privește organizarea activității de producție la activitatea de transport public local, SC Apă 

Termic Transport SA a fost nevoită să recurgă, pe perioada stării de urgență, la reducerea numărului de curse pe 

toate traseele de transport public, în afara orelor de vârf, din cauza numărului redus de călători ca urmare a 

masurilor de izolare la domiciliu și restricționare a călătoriilor, respectiv la dublarea numărului de autobuze în 

traseu la orele de vărf, în vederea asigurării distanțării sociale între călători. 

Nr. Data Factura PU Valoare (lei)

1 04/03/2020 5004469 8,976.00 4.3100 38,686.56 38,686.56 0.00

2 16/03/2020 5004496 8,989.00 4.0900 36,765.01 38,742.59 1,977.58

3 31/03/2020 5004505 9,054.00 3.9200 35,491.68 39,022.74 3,531.06

4 21/04/2020 5004543 9,001.00 3.8200 34,383.82 38,794.31 4,410.49

5 13/05/2020 5004574 13,898.00 3.7000 51,422.60 59,900.38 8,477.78

6 04/06/2020 5004615 11,957.00 3.7000 44,240.90 51,534.67 7,293.77

7 30/06/2020 5004653 180.00 3.8000 684.00 775.80 91.80

8 06/07/2020 5004668 13,881.00 3.7900 52,608.99 59,827.11 7,218.12

9 31/07/2020 5004699 14,866.00 3.8100 56,639.46 64,072.46 7,433.00

10 25/08/2020 5004746 14,870.00 3.7300 55,465.10 64,089.70 8,624.60

11 18/09/2020 5004794 13,865.00 3.5500 49,220.75 59,758.15 10,537.40

12 14/10/2020 5004822 13,952.00 3.7000 51,622.40 60,133.12 8,510.72

TOTAL 133,489.00 507,231.27 575,337.59 68,106.32

Cantitate 

(litri)

Val.la preț 

anterior 

stării de 

urgență

Economie 

realizată 

(lei)

Tabel 1

DATA CURS EURO DATA CURS EURO

10.03.2020 4.8170 21.06.2020 4.8421

11.03.2020 4.8167 22.06.2020 4.8415

12.03.2020 4.8157 23.06.2020 4.8428

13.03.2020 4.8174 24.06.2020 4.8432

14.03.2020 4.8174 25.06.2020 4.8422

15.03.2020 4.8174 26.06.2020 4.8421

Mediu perioada 4.8169 Mediu perioada 4.8423

Valoare de achizitie în Euro 20,500.00 Euro

Valoare de achiziție lei (10- 15 martie 2020) 98,746.45 Lei

Valoare de achiziție lei (21- 26 iunie 2020) 99,267.15 Lei

Cheltuiala suplimentara de achiziție: 520.70 Lei
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Ca urmare a introducerii măsurilor de restricționare a călătoriilor și de izolare la domiciliu, precum și ca 

urmare a reducerii sau sistării activității principalilor agenți economici de pe raza Municipiului Sighișoara, pe 

perioada ianuarie – octombrie 2020 s-a înregistrat următoarea evoluție a vânzărilor de bilete și abonamente de 

călătorie: 

UM ANUL 2019 ANUL 2020 % (2020/2019)

1 IANUARIE km 43,804.00 43,434.00 99.16

2 FEBRUARIE km 41,674.00 42,699.00 102.46

3 MARTIE km 46,041.00 42,714.00 92.77

4 APRILIE km 43,061.00 34,566.00 80.27

5 MAI km 46,831.00 39,770.00 84.92

6 IUNIE km 42,158.00 41,084.00 97.45

7 IULIE km 45,974.00 43,764.00 95.19

8 AUGUST km 43,959.00 42,893.00 97.58

9 SEPTEMBRIE km 45,466.00 41,965.00 92.3

10 OCTOMBRIE km 46,829.00 45,148.00 96.41

TOTAL PERIOADĂ km 360,319.00 331,904.00 92.11

Nr. 

crt.

KM ECHIVALENȚI

(LUNĂ)
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Nr. crt. Luna
Bilete vândute

2019 2020

1 Ianuarie 21,929 18,931 86.33

2 Februarie 21,600 20,740 96.02

3 Martie 22,375 14,188 63.41

4 Aprilie 20,140 7,341 36.45

5 Mai 25,365 9,993 39.4

6 Iunie 20,719 12,909 62.31

7 Iulie 22,164 14,617 65.95

8 August 17,890 12,897 72.09

9 Septembrie 21,604 16,082 74.44

10 Octombrie 24,514 17,787 72.56

TOTAL 218,300 145,485 66.64

% 

(2020/2019)

Nr. crt. Luna
Abonamente vândute

2019 2020

1 Ianuarie 1,613 1,636 101.43

2 Februarie 1,529 1,475 96.47

3 Martie 1,600 930 58.13

4 Aprilie 1,141 480 42.07

5 Mai 1,662 435 26.17

6 Iunie 1,031 638 61.88

7 Iulie 891 672 75.42

8 August 801 633 79.03

9 Septembrie 1,438 770 53.55

10 Octombrie 1,601 896 55.97

TOTAL 13,307 8,565 64.36

% 

(2020/2019)

Nr. crt. Luna
Legitimații gratuități

2019 2020

1 Ianuarie 3,396 3,357 98.85

2 Februarie 3,480 3,441 98.88

3 Martie 3,385 3,281 96.93

4 Aprilie 3,456 2,199 63.63

5 Mai 3,459 2,817 81.44

6 Iunie 3,393 3,196 94.19

7 Iulie 3,382 3,200 94.62

8 August 3,398 3,174 93.41

9 Septembrie 3,413 3,628 106.3

10 Octombrie 3,360 3,751 111.64

TOTAL 34,122 32,044 93.91

% 

(2020/2019)
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Încasările directe din bilete și abonamente vândute au înregistrat pentru perioada ianuarie - octombrie 2020 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 următoarea evoluție: 

 

 Subvențiile de exploatare pentru activitatea de transport public de călători au înregistrat pentru perioada 

mai sus menționată următoarea evoluție: 

 

Director economic     Consilier juridic 

ec.Ferezan Claudiu-Aurelian    jr.Muntean Doralina 

Luna Moneda
An

% (2020/2019)
2019 2020

1 Ianuarie LEI 162,882.20 146,253.65 89.79%

2 Februarie LEI 158,022.20 146,840.20 92.92%

3 Martie LEI 161,066.49 99,416.20 61.72%

4 Aprilie LEI 132,138.40 47,275.65 35.78%

5 Mai LEI 174,056.10 60,022.10 34.48%

6 Iunie LEI 128,896.20 87,458.00 67.85%

7 Iulie LEI 133,378.00 97,641.10 73.21%

8 August LEI 113,575.00 87,460.50 77.01%

9 Septembrie LEI 156,190.96 110,220.55 70.57%

10 Octombrie LEI 175,988.30 125,386.05 71.25%

TOTAL LEI 1,175,289.45 714,880.15 60.83%

Nr. 

crt.

Luna Moneda
An

% (2020/2019)
2019 2020

1 Ianuarie LEI 294,402.00 324,295.00 110.15%

2 Februarie LEI 348,529.00 346,861.00 99.52%

3 Martie LEI 319,629.00 386,723.00 120.99%

4 Aprilie LEI 360,694.00 492,486.00 136.54%

5 Mai LEI 330,786.00 410,587.00 124.12%

6 Iunie LEI 366,401.00 482,166.00 131.60%

7 Iulie LEI 410,948.00 462,426.00 112.53%

8 August LEI 352,802.00 454,304.00 128.77%

9 Septembrie LEI 303,402.00 413,560.00 136.31%

10 Octombrie LEI 343,706.00 424,566.00 123.53%

TOTAL LEI 2,788,368.00 3,526,818.00 126.48%

Nr. 

crt.
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