
ROMÂNLA
JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĀRÂREA nr.316
din 22 iulie 2021

privind aprobarea Scrisorilor de asteptări ale autoritati publice tutelare
pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Avänd în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimatā prin Referatul de aprobare

Tinând seamade raportul Direcției Autorizare si Guvernanta Corporativă - Serviciul Societăi

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind

nr. 54450/12.07.2021,

comerciale nr. 54451/12.07.2021,

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii
Guvernului nr. 722/20 i6, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/20 1l şi ale Legii nr. 31/1990 legea societăților.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Tinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 315/2021
privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consililor de administraļie pentru intreprinderile
publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru; 3 consilieri nu au participat la
vot (23 consilierí prezenți din totalul de 23),

In temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. I39 alin. (3) lit. h) și art.
196 alin. (1) lit. a) in Ordonangade Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adıministrativ, cu
modificările și completārile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUL ARAD
adoptă prezenta
HOTẢRẢRE:

Art. 1. Se aprobå Scrisoarea de aşteptări privind performanțele aşteptate de la organele de
administrare și conducere ale Recons SA, precum si politica de acționariat în mandatul 2021 - 2025,
prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobå Scrisoarea de aşteptări privind performanțele aşteptate de la organele de
administrare și conducere ale CET Hidrocarburi SA, precumn şi politica de acționariat în mandatul 202|
- 2025, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind performanțele aşteptate de la organele de
administrare și conducere ale Târguri Oboare Piețe SA, precum şi politica de acționariat în imandatul
2021 - 2025, prevăzut in anexa nr. 3. care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerile intreprinderilor publice
Recons SA, CET Hidrocarburi SA şi Tärguri Oboure Piete SA și se comunică, celor interesați. prin grija
Serviciului Administrație Publicả Locală.
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Anera nr. 2 la Hotărárea nr. 3I6 /22.07.2021
a Consiliului Local al Municipiului Arad

Scrisoare de aşteptări
privind performanțele aşteptate de la organele de administrare și conducere

ale CET Hidrocarburi, in mandatul2021 - 2025

Prezentul document este elaborat în temeiul prevcderilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare și în
conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și
complctările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016

Prin prezenta scrisoare de aşteptāri, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad,
în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice SC CET
Hidrocarburi SA Arad, stabilim aşteptările pe care le avem cu privirc la rezultatele care trebuje
obļinute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

INFORMIATII GENERALE SOCIETATE
Scrviciul public de alimentare cu cncrgic tcrnmica în sistcin centralizat, facc parte din sfera
serviciilor comunitare de utilități publice și cuprindc totalitatca activităților privind producerea,
mai putin produccrea cncrgici termice in cogenerare, distribuția şi furnizarea energiei termice
desfăşurate la nivelul unitāļilor administratiteritoriale, sub conducerea, coordonarea şi
responsabilitatea autorităjilor publice locale. în scopul asigurārii cnergiei termice necesare
încălziri şi preparării apci calde de consum pentru populație, instiluții publice, obiective social-
culturale și operatori economici.

La nivelul Municipiului Arad, în cadrul SACET, activitățile de producere, transport şi
distribuie a encrgiei termice peniru încălzire și producerc a.c.c. se realizează prin intermediul
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public al Municipiułui
Arad, respcctiv operatorului de termoficare CET Hidrocarburi SA

CET Hidrocarburi SA a devenit opcratorul serviciului public de alimentare cu energie termică a
municipiului Arad, ca urmare a divizārii fostului operator, CET Arad SA.

Divizarca CET Arad SA a fost prevăzută in Studiul de fezabilitate ,,Modernizarea sistcmului de
tennoficare din municipiul Arad" întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca umare a
acordului de pre finanțare încheiat între Municipiul Arad, BERD Şi CET Arad SA.
Divizarca CET Arad SA a fost aprobată prin Hotararca nr. 117 din 31 martie 2009. Ultcerior s-au
făcut demersurile necesarc pentru înfingarca societāții rezultate prin divizare, CET
Hidrocarburi SA,
Incepând cu 01.01.2010 cele două socictăți CET Arad SA si CET Hidrocarburi SA Arad au
început să funcționeze efcctiv separate.

Socictatca nou înființată Ccntrala" Electrică de Tcrmoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în
patrimoniu ccntrala pe hidrOcarburi (dc unde s-a preluat şi numclc), cu instalatiile aferente si
terenul situat in incinta socictatii cu sediul in Arad, Buleyardul Iuliu Maniu nr. 65 - 71.
Reqelele dc agent termic primar, secundar și puncle termice, aflatc în proprictatea Municipiului
Arad, sunt conccsionatc socictatii in baza contractului de concesiunc in scopul realizarii
serviciului public.

CET IHidrocarburi SA arc ca acționar unic Municipiu! Arad.

CET HIDROCARBURI SA Arad işi dcstăşoară activilalca de produccre cnergie termicā,
transportul și distributia accstcia sub formã de apå fierbinte nccesară încălzirii şi prcparării apei
calde de consum pcntru Municipiul Arad în baza urnātoarclor acte normative si liccnțe:



-LICENȚA 2109/201 8 acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea
serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad

-Hotararea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formmei
de delegare a gestiunii serviciului public de alinentare cu energie termica in sistem centralizat
in Municipiul Arad și a documentatici de atribuire

- Contractul de delcgare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica a
populatiei in system centralizat in Municipiul Arad nr. 77559/2018

Din punct de vedere al consumatorilor operatorul CET Hidrocarburi are 47 de clienti alimentati
din reteaua primara si 3.019 consumatori alimentati din reteaua secundara.
Din punct de vedere al destinatiei consumului din reteaua primara sunt alimentate 3 imobile de
locuinte, iar restul de 44 sunt agenti cconomici. Din reteaua secundara sunt alimentati 2.376 de
asociatii de proprietari/persoane fizice si 643 de agenti economici si institutii publicc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.
Adminislrarca societății va fi cfectuatā de cãtre Consiliul de Adninistrație.
Membrii consiliului de administratic sunt desemnati dc acdunarea gcncrala a actionarilor, la
propuncreaautoritatii publicetutelarc.Consiliului deAdministratie al societāțiieste forınat din
7membri.
Mandatul administratorilor este de 4 ani.
Mandatul administratorilor care s-au indeplinıt in modcorespunzator atributile poate fi
reinnoit ca urmarc a unui proces de evaluare.
Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuluror actelor ncccsarc si utilc pentru
realizarea obicctului de actıvitate al societatil, cu exceptia celor rezervate pcntru adunarea
generalaa actionarilor.
Consiliul de Adıministrațic are, în principal, următoarcle atribuți:

stabilirea directilor principale de activitate si de dezvoltare ale socictatii;
stabilirea sistemului contabil si de control financiar si åpřobarea planificarii financiare;
numirea si revocarea directorilor;

- supravegherea și evaluarea activitatii directorilor;
- prcgatirca raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarca

hotarárilor acestuia,
-- introducereacererii pentrudeschidereaprocedurii insolventeisocietatii;

åprobarea organigranei, numārului de personal, statului de funcļiuni şi limitele salarizārii;
- adoptarea regulanmentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și

funcționare, funcțiile, atribuțile, competențele și alte norme de funcționare;
- stabilirea strategiei de marketing;
supunerea spre aprobare adunārii generale, în termenul legal, rapoarle anualc, la

încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar,
darcadeseamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit şi pierderi pentru
anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în
curs şi orice altä situație financiarā prevăzută de lege;

- avizeaza programul anual äl achizitiilor publice;
- participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor;

Altc atributii privind guvernantacorporativa.
-adoptā un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintclui consifiuluí de adninistraļie, pe
pagina proprie de intcnet a socictăți şi se rcvizuicştc anual, daca cslc cazul:
- aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul gencral, in ucord cu
scrisoarca dc asteptari si cu declaratiile de intcntie;
- negociaza indicatoii de performanta financiari-s-nefinaneiari, ancexa la contractelc de mandat;
- intocmeste raporlul anual privind activitatca societății si publică raportul pe pagina de internct
a societāții;



- supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
- raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de perfomanta
financiari si nefinanciari, anexXa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru
autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condiļiile respectării
prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011
publice şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevcderi din Ordonanța de Urgenlā a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativā
a întreprinderilor publice.
Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la
propunereaautoritatii publice tutelare - consiliul local.

privind guvcrnanța corporativă a întreprinderilor

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025
- asigurarea continua si de inalta calitate a serviciului public de alimentare cu energic termica;
- asigurarea cresterii eficicntci cncrgctice alaturi de reduccrea cheltuielilor de exploatare;
- conşticntizarea clientilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare lata de alte
sistemc de incalzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite catrc clicnti: servicii de consutanta cnergetica, servicii de
proiectare, invcntaricrc suprafele radiante, citirc contoare la distarnta, inlocuire contoarc vechi
cu contoare citire radio;
- cresterca gradului de dezvoltarc pro fesionala a resursei umane, prin fomarc pro fcsionala
continua sí speciulizare;
- dimensionarca optima a nccesarului de resurse unane in raport cu nevoile activitatilor
desfasurate;
- sustinerea invcstitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului
Arad 2020-- 2030, aprobata prin Hotararea 95/28.02.2020, in scopul asigurarii continuitatii
serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a
energici termice, in scopul rcducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii
sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;

stabilirea, ajustarca şi/sau modificarea preturilor și a tarifelor astfel incat sa se asigure
autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului
eficièntei costului si al calitatii maxime de functionare, luand in considerarea si gradul de
suportabilitate a populatici;
- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si
a niveluiui serviciilor cerute de beneficiari-sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

-

asigurarea serviciului public la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea pcrioadelor
de intrerupcre a furnizarii /prcstarii servicilor, respectiv a duratei interventiilor planificate
si/sau accidentale pcntru revizii si reparatii la sistemcle de utilitati publice aferente accstora,
raportat la anul 2020;
- reducerea consumurilor specifice de encrgie, combustibili si materii prime pe unitatea de
produs/serviciu furnizat/prestat utilizatorilor, in termeni comparabili, in raport cu anut 2020;

creşterea gradului de incasarea facturilor emise, raportat-la gradul de incasari realizat in
anul 2020;
- realizarea programului propriu de investitii;
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