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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea retragerii din asociație a UAT-ului Ion Roată 

 
 
 
 
 Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de 
25.01.2021, având în vedere: 

• O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Statutul Asociației; 

• Adresa UAT –ului Ion Roată nr.1904/23.12.2020 prin care solicită retragerea uat-
ului din asociație conform HCL nr.29/ 21.12.2020, începând cu data 01.01.2021; 

• Adresa Ecoaqua nr.947/29.12.2020; 

• Procesul verbal A.G.A. al A.D.I. ECOAQUA nr. 1 din 25.01.2021; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

 Art.1: Se ia act de solicitarea de retragerea din asociație a UAT-ului Ion Roată 
prin adresa nr.1904/23.12.2020, conform HCL nr.29/21.12/2020; 

           Art.2: In urma retragerii din asociație, UAT-ul Ion Roata are obligația de a 
returna către ECOAQUA S.A. Călărași suma de 202.059,00 lei, reprezentând 
contravaloarea lucrarilor executate pentru întocmirea Studiului de fezabilitate (ridicari 
topo, studii geotehnice, expertize, etc.), în conformitate cu contractul “Asistență tehnică 
pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a 
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”. 

 - La aceasta sumă se vor adauga eventualele pretenții financiare ridicate de 
către firma de consultanță pentru revizuirea documentației ca urmare a retragerii UAT 
Ion Roata din proiect și corecțiile financiare ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea 
îndeplinirii indicatorilor asumați prin Contractul de finanțare nr. 24/09.02.2017 semnat 
între ECOAQUA SA Călărași în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene (actualmente Ministerul Investițiilor și 
Fondurilor Europene) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Infrastructura Mare. 
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           Art.3: Prin retragerea unilaterală a UAT Ion Roată din ADI, acesta își pierde 
implicit dreptul de a fi beneficiar al finanțărilor prin POIM; 

 Art. 4: Secretariatul va comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE  

A.D.I. ECOAQUA 

Sava Constantin 
 
 
 
 
 

Nr.1                                                                                                      Secretar 
Adoptată la Călăraşi                                                                    Vătafu Constantin 
Azi 25.01.2021 
 

 
 
 
 

 
 


