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Anexa 
  
 
 

CHESTIONAR ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
 
 
 

1. Date de identificare:  
 
 

1.1. Denumirea Asociaţiei 
de Dezvoltare 
Intercomunitară: 

Asociația ECOAQUA 

 
 

   

1.2. Adresă sediul social: Strada Progresul, nr. 27, bloc BBB, et. 2, Călărași, județul 
Călărași 

 
 

   

1.3. Adresa poştală (dacă 
este diferită de sediul 
social): 

Strada Progresul, nr. 27, bloc BBB, et. 2, Călărași, județul 
Călărași, cod poștal 910001 

 
 

   

1.4. Număr telefon (cu 
prefix): 

0242/316.764 
 

1.5.Număr fax 
(cu prefix): 

0242/317.133 

 
 

   

1.6. Adresa internet 
asociaţie: 

www.adiecoaqua.ro 

 

 
 

   

1.7. Adresa E-mail 
asociaţie: 

asociatia@adiecoaqua.ro 
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2. Date despre membrii asociaţiei:  
 
2.1. Tipul, numărul şi denumirea membrilor asociaţiei:  
(scrieţi numele unităților administrativ-teritoriale (UAT) în dreptul categoriei respective; 
dacă asociaţia conţine UAT din mai multe judeţe, menţionaţi şi judeţul respectiv) 

    
 Număr  Denumire 

    
   Judeţe: 

 
 
1 

  

Județul Călărași 
 
 

    

   
   Municipii: 

 
3 
 

 Județul Călărași - Călărași, Oltenița 

Județul Ialomița - Urziceni 
 
 

    
    

    
   Oraşe: 

3 
 
 

 Județul Călărași - Budești, Fundulea, Lehliu-Gară 

    

    
Comune: 

 
30 
 
 

 Județul Călărași - Belciugatele, Chirnogi, Chiselet, Crivăț, 
DorMărunt, Dorobanțu, Frumușani, Gurbănești, Ileana, 
Independența, Lehliu, Luica, Lupșanu, Manasia, Nana, 
Nicolae Bălcescu, Plătărești, Radovanu, Sărulești, Soldanu, 
Spanțov, Tămădău Mare, Ulmu, Vasilați.  

Județul Ialomița - Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Ion 
Roată, Manasia, Reviga. 
 

 

    
3. Date despre scopul şi activităţile asociaţiei: 

 
Vă rugăm să precizați scopul de constituire și serviciile publice furnizate de asociație. 

 

     Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum 
şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 
publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de 
dezvoltare a serviciului. 
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4. Proiecte implementate în perioada 2015 - prezent 
 
Pentru perioada 2015 – prezent vă rugăm să precizați următoarele date cu privire la 
proiectele finanțate din fonduri europene implementate în cadrul asociației: 
 

 

Titlul proiectului 
Perioada de 

implementare 

Stadiul 
proiectului 

(în implementare 
/ finalizat) 

Valoarea  
proiectului 

Total cheltuieli 
efectuate din 

valoarea 
proiectului 

Proiect “Extinderea si  
reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apa si  de 
canalizare in judetul 
Calarasi”, Cod SMIS 1270, 
finantat in cadrul Programului 
Operational  Sectorial  Mediu 
2007-2013 

2007-20015 finalizat 372.544.584,41 lei 372.544.584,41 lei 

Proiect  „Sprijin pentru 
pregatirea aplicatiei de 
finantare si a documentatiilor 
de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa 
uzata pentru aria de operare 
a Operatorului Regional in 
judetele  Calarasi si ialomita, 
in perioada 2014-2020 „ Cod 
SMIS 2014+108040, finantat in 
cadrul Programul Operational  
Infrastructura Mare  2014-
2020 

2017 - 2018 în implementare – 
realizarea 
studiului de 
fezabilitate 

11.926.122 lei 1.419.208,52 lei 

 

5. Probleme: 
 
Vă rugăm să precizați principalele probleme cu care asociația se confruntă. 

   1. Statut incert cauzat de faptul că asociația este finanțată din bugetele locale dar, în 
conformitate cu ordonanța 26/2000 este organizație de drept privat. 
   2. Cu toate că este constituită pentru realizarea în comun a unor proiecte, prin legislația 
conexă practic nu are voie să finanțeze realizarea de proiecte de investiții, afectând chiar 
scopul pentru care a fost înființată. 
   3. Concluzia principală referitoare la ADI-uri a raportului final realizat în 2016 (moment de 
la care nu s-a mai întâmplat nimic) în cadrul programului național „Extinderea  sistemului de  
Benchmarking  pentru Operatorii  Regionali (OR) și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară  (ADI) ”, program de asistență  tehnică aflat  în  coordonarea  Autorității  de  
Management  POS  Mediu  din  cadrul  Ministerului Fondurilor Europene, implementat de BERD 
în baza Memorandumului de Înțelegere semnat cu Guvernul Român, este că „Așa  cum  apărea  
din  primele  analize,  problema  majoră  a  funcționării  corespunzatoare  a Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitare este finanțarea insuficientă și de multe ori incertă a acestora,  
ceea ce generează automat o problemă de resurse umane, atât cantitativă cât și calitativă. 
Cu atât mai mult este meritorie implicarea ADI în proiect și participarea extrem de activă a 
acestora (în marea lor majoritate) la activitățile proiectului. ” 
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6. Finanțare: 

Vă rugăm precizați dacă asociația a beneficiat de contribuții din bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale membre, sau după caz, din alte surse bugetare. 
 
 

Bugetul asociației este format din cotizațiile membrilor. Cotizațiile provin din bugetele 
proprii ale UAT-urilor asociate și se stabilesc anual prin hotărâre a adunării generale a 
asociației. Cotizațiile membrilor, stabilite în ședința din 08.12.2017 sunt: 

 

Nr.crt. UAT Valoare cotizație în lei 

1 Județul Călărași 410 000 

2 Călărași 315 000 

3 Oltenița 205 000 

4 Budești 30 000 

5 Lehliu-Gară 30 000 

6 Fundulea 25 000 

7 Belciugatele 3 300 

8 Chirnogi 9 700 

9 Chiselet 4 500 

10 Crivăț 3 000 

11 Dor Mărunt 8 900 

12 Dorobanțu 4 000 

13 Frumușani 7 700 

14 Gurbănești 1 800 

15 Ileana 4 900 

16 Independența 4 600 

17 Lehliu 3 600 

18 Luica 3 000 

19 Lupșanu 4 600 

20 Nana 3 400 

21 Nicolae Bălcescu 2 400 

22 Plătărești 5 500 

23 Radovanu 5 800 

24 Sărulești 4 300 

25 Soldanu 4 700 

26 Spanțov 6 000 

27 Tămădău Mare 3 500 

28 Ulmu 2 100 

29 Vasilați 5 800 

30 Urziceni 205 000 

31 Alexeni 3 200 

32 Coșereni 6 000 

33 Gârbovi 5 200 

34 Grindu 2 900 

35 IonRoată 4 900 

36 Manasia 5 800 

37 Reviga 3 600 
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7. Propuneri și observații: 
 

Este necesară întărirea capacității asociației pentru 
   - dezvoltare de proiecte de investiții pentru extinderea, optimizarea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată  
   - monitorizarea stării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
   - identificarea de soluții și tehnologii de îmbunătățire a performanțelor serviciului 
   - comunicare eficientă cu utilizatorii pentru o informare corectă privind mai ales aspectele 
sensibile (prețuri și tarife, protecția mediului, respectarea legislației, etc.) 

 


