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H O T Ă R Â R E 

privind modul de acordare a indemnizației variabile către Consiliul de Administrație 
al ECOAQUA S.A. 

 
 Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de 
23.10.2018, 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. 13 din 23.10.2018; 

• 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; 

• Actul Constitutiv al Societății ECOAQUA SA Călăraşi. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1: Se aprobă modul de acordare a indemnizației variabile pentru Consiliului de 

Administrație al Ecoaqua SA, conform anexei. 

 Art. 2: Secretariatul împreună cu aparatul tehnic al Asociaţiei ECOAQUA vor duce 

la îndeplinire și vor comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE  
A.D.I. ECOAQUA 

 
Valentin Deculescu 

 
 
 
 
 
 

Nr. 17 
Adoptată la Călăraşi 
Azi 23.10.2018 
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Anexă 

 

 

Modul de acordare a indemnizației variabile hotărât în Adunarea Generală a 

Asociaților a ADI Ecoaqua este următorul: 

- pentru indicatori de performanță realizați peste 100% se vor acorda 6 

indemnizații  

- pentru indicatori de performanță realizați  100% se vor acorda 5 indemnizații 

- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de  98% se vor acorda 5 

indemnizații 

- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de  96% se vor acorda 4 

indemnizații 

- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de  94% se vor acorda 3 

indemnizații 

- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de  92% se vor acorda 2 

indemnizații 

- pentru indicatori de performanță realizați în proporție de sub  92% nu se vor 

acorda  indemnizații. 


