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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare 
 
 
 Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de 
04.08.2020, 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; 
• Procesul verbal A.G.A. al A.D.I. ECOAQUA nr .10 din 04.08.2020; 
• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2476 / 29.10.2007, potrivit 
Anexei. 
 Art. 2: Se împuternicește președintele asociației să semneze actul adițional.  
 Art. 3: Aparatul tehnic al Asociației ECOAQUA va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art. 4: Secretariatul va comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

 
PREŞEDINTE  

A.D.I. ECOAQUA 
 

Constantin SAVA 
 

 
 
Nr.14 
Adoptată la Călăraşi 
Azi 04.08.2020 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ACT ADIȚIONAL NR.14 
la  Contractul de delegare a gestiunii servciiilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr.2476/29.10.2007 
 
 
 
 

Părțile contractante : 
 
1.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOAQUA“, cu sediul în  
Municipiul Călărași, str. Progresul, nr.27, bloc BBB, etaj. 2, Județul Călărași, 
înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Călărași 
cu nr. 2704/1713/A2003, reprezentată de dl. Sava Constantin, în calitate de 
Președinte al Asociației , în numele și pe seama unităților administrative -
teritoriale membre, în calitate de “Autoritate delegantă” 
și 
2.Societatea ECOAQUA SA, codul unic de înregistrare 16730672, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași, 
cu  nr. J51/393/   01.09.2004, cu sediul principal în Municipiul Călărași, str. 
Progresului, bl.BBB, et.3, Județul Călărași, reprezentată de ing. Sandu Victor,                                   
având   funcția  de Director General,  în calitate de “Operator” 
 
de comun acord stabilesc modificarea și completarea Contractului de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.2476/29.10.2007, astfel: 
 
DISPOZITII SPECIALE -PARTEA COMUNĂ  -Articolul 9-Principiul General, 
pct.9.3.3 Împărțirea investițiilor,Cap. II –Finanțarea  lucrărilor, care va avea 
următorul conținut: 
 
“ Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrative teritoriale 
delegante se va face pe baza următoarelor principii generale ( în ordinea 
priorității): 



a) Conform prioritizării din Master Planul aprobat și transmis Ministerului 
Mediului și Dezvoltării Durabile; 

b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii 
Europene; 

c) Conform strategiei de eficientizare a operării propusă de operator în planul 
de afaceri; 

d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecarei unități administrative teritoriale 
și proporțional cu participarea la finanțare; 

e) Conform apartenenței  bunurilor situate pe raza mai multor unități 
administrativ -teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități 
administrative- teritoriale stabilite de către  Adunarea  Generală  a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,  dacă aceste unități 
administrative -teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu 
este membru al Asociației ”. 

 
       Toate celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă  și de canalizare nr.2476/29.10.2007, cu 
modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate de prezentul act 
adițional și vor fi respectate întocmai de către părțile contractante așa cum 
sunt stabilite mai sus. 
 
Prezentul act adițional  a fost încheiat astăzi  4 august 2020, în 3 exemplare 
originale. 
 
 
 
 
A.D.I ECOAQUA                                                                SC   ECOAQUA SA              
 
Presedinte,                                                                           Director general,                        

         Savu Constantin                                                                         

 
 
 
 



                                                                                                                                                       ANEXA 2 

Nr. 
crt. 

    Denumire obiect  Indicatori fizici 
   ( SF rev.7) 

Indicatori 
economici 
 (euro) 

          UAT 
      deservit 

UAT care  
cofinanteaza 

1 Conducta de transport apa 
 Urziceni-Alexeni 

2.420 m 186.970 Alexeni Alexeni 

2 Conducta de transport apa din 
 Urziceni in Cosereni 

11.000 m 969.470 Cosereni Cosereni 

3 Conducta de transport apa 
 GA Urziceni-Garbovi 

12.400 m 
 

842.640 Garbovi Garbovi 

4 Conducte de transport 
 Alexeni-Ion Roata 

5.315m 362.870 Ion Roata Ion Roata 

5 SPAU si conducta de refulare  
 Manasia –Urziceni 

SPAU -1 buc. 
1.010 m 

184.320 Manasia Manasia 

6 SPAU si conducta de refulare 
 Alexeni-Urziceni 

SPAU -1 buc. 
6.095 m 

532.440 Alexeni Alexeni 

7 SPAU si conducta de refulare din  
Cosereni-Urziceni 

SPAU -1 buc. 
6.716 m 

659.960 Cosereni Cosereni 

8 Extindere statie de tratare in 
 municipiul Urziceni 

STAP-1buc. 2.236.780 Urziceni,Alexeni,Manasia, 
Cosereni,Garbovi, Ion Roata 

Urziceni 

9 Grup de pompare in GA Urziceni  
pentru Alexeni,  Brosteni si   
 Ion Roata 

Grup pompare-1buc. 76.770 Alexeni , Brosteni, 
Ion Roata 

Alexeni 

10 Grup de pompare in GA Urziceni 
pentruGarbovi 

Grup pompare-1buc. 76.770 Garbovi Garbovi 

11 Grup de pompare in GA Urziceni  
pentru Cosereni 

Grup pompare-1 buc. 89.490 Cosereni Cosereni 

12 Extindere sursa de apa  in 
 Localitatea Urziceni 

Foraje-6 buc 
Conducta aductiune – 
1.300m 

1.098.690 Urziceni,Alexeni,Manasia, 
Cosereni,Garbovi, Ion Roata 

Urziceni 

13 Grup de pompare in Alexeni  
pentru localitatea  Ion   Roata 

Grup  pompare-1buc 69.340 Ion Roata Ion Roata 



14 Dezafectare statie de epurare  
apa uzata existenta in localitatea  
Urziceni - UAT Urziceni" 

 761.920 Urziceni, Alexeni, 
Manasia,Cosereni 

Urziceni 
 

15 Extindere statie de epurare apa 
 uzata in Municipiul  Urziceni 

SE -1 buc. 3.770.920 Urziceni, Alexeni, 
Manasia,Cosereni 

Urziceni 
 

16 Statie de pompare si conducta  
de descarcare apa epurata in   
 emisar, municipiul Urziceni 

Statie de pompare -1 buc 
conducta descarcare 
220m 

159.930 Urziceni, Alexeni, 
Manasia,Cosereni 

Urziceni 
 

17 Dispecerat SCADA central in 
 municipiul Urziceni 

Dispecerat  
SCADA -1 buc 

823.740 Urziceni,Alexeni,Manasia, 
Cosereni, Garbovi, Ion Roata, 
Grindu, Reviga 

Urziceni 

18 Instalatie de compostare namol la  
statia de epurare   din  municipiul  
Urziceni 

Instalatie de compostare 
namol -1buc 

2.660.570 Urziceni,Alexeni,Manasia, 
Cosereni,Reviga,Garbovi 

Urziceni 

 

 

 
 
 


