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H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei scurte de candidați pentru Consiliul de Administrație al
Ecoaqua S.A.

Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de 

26.06.2017, 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. 15 din 26.07.2017;

 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;

 Raportul privind numirile finale al Comisiei de Selecție a membrilor Consiliului

de Administrație

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă raportul privind numirile finale al Comisiei de Selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A. Lista propusă este formată

din toți candidații care, conform punctajului obținut la evaluare, au primit cel puțin 

calificativul „Competent”.

Art. 2: Se modifică structura Consiliului de Administrație, care va cuprinde:

3 ingineri

2 juriști

1 specialist resurse umane

1 economist
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La solicitarea Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A., având în vedere

rezultatele evaluării, precum și restricțiile legale privind candidații cu statut de 

funcționar și a celor dependenți, structura consiliului va putea fi modificată într-o 

ședință viitoare a Adunării Generale a Asociației Ecoaqua.

Art. 3: Se începe procesul de selecție pentru un post de economist în 

consiliul de administrație al Ecoaqua S.A. Comisia de selecție va avea aceeași 

componență, iar documentele aferente concursului vor fi cele aprobate anterior, 

utilizate la selecția prezentei liste. Comisia va fi asistată de un expert în resurse 

umane, angajat cu respectarea procedurilor legale.

Art. 4: Aparatul tehnic al Asociației ECOAQUA va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5: Secretariatul va comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE 
A.D.I. ECOAQUA

Valentin Deculescu

Nr. 20
Adoptată la Călăraşi
Azi 26.07.2017
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