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Nr. 19/ 02.12.2021

PR O C E S - V E R BAL
încheiat azi 02 decembrie 2021 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaților A.D.I.
ECOAQUA
În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 02 decembrie 2021 a avut loc
Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. ECOAQUA, în regim de videoconferință prin
aplicația zoom și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 22 reprezentanți ai U.A.T.urilor membre ale asociației respectiv: Județul Călărași, Municipiul Urziceni, Municipiul
Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Comuna Dor Mărunt, Comuna
Manasia la sediu asociației iar Orașul Fundulea, Orașul Budești, Comuna Alexeni,
Comuna Coșereni, Comuna Chiselet, Comuna Chirnogi, Comuna Grindu, Comuna Ileana,
Comuna Lehliu Sat, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna Reviga, Comuna Șoldanu,
Comuna Tămădău Mare, Comuna Vasilați în regim de videoconferință și prin aplicația
whatsapp.
Domnul Sava Constantin, președinte al asociației a citit prezența, numărul total de
membri ai asociației prezenți la ședință a fost de 22. Fiind prima convocare, ședința este
statutară.
Domnul Sava Constantin, președinte al asociației citește ordinea de zi și o supune
la vot. Este votată în unanimitate iar ca secretar al ședinței este propus domnul Fulga
Marius– reprezentantul Județului Călărași care este votat în unanimitate.

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022, ștat de
funcții 2022, cotizații 2022, plan de achiziții 2022 ;
2. Propunere de modificare a termenului de plată a cotizaţiilor restante stabilit
prin Hotărârea nr. 20/30.12.2020 din 30.09.2021 în 31.12.2021;
3. Prezentarea situaţiei incasării cotizaţiilor;
4. Diverse.

1.Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022, ștat de funcții
2022, cotizații 2022, plan de achiziții 2022 ;
Domnul Niță Andrei director executiv al asociaţiei prezintă BVC-ul propus pentru
anul 2022: proiecţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al exerciţiului bugetar 2022 are în
vedere la capitolul de Venituri previzionate, cotizaţiile stabilite pentru anul 2022, prevăzute
în anexa 3, acestea fiind cele stabilite la nivelul anului 2009. Proiecţia bugetară conţine
veniturile din cotizaţiile curente şi cele restante considerând că membrii asociaţiei vor
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depune toate diligenţele pentru plata cotizaţiei, în aşa fel încât să poată fi asigurată
finanţarea proiectelor prevăzute în partea de Cheltuieli a bugetului şi în lista de investiţii
care se va aproba odată cu BVC ul asociaţiei.
Principiul aplicat în realizarea bugetului este cel prin care cheltuielile curente sunt
fundamentate la nivelul cotizaţiilor anuale, iar cheltuielile de capital sunt finanţate din
economiile realizate în anii anteriori.
O altă categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile aferente dotărilor
independente conform Listei ”Alte cheltuieli de investiţii’’, defalcată pe categorii de bunuri
pentru anul 2022 şi anume:
- Având în vedere volumul de activitate sensibil mai mare în 2022, odată cu
semnarea finanțării POIM și datorită faptului că se vor prelua în operare
toate localitățile rurale, propunem achiziția a 3 autovehicule de marfă,
necesare desfasurării în bune condiții a activităților la nivelul operatorului,
achiziție bugetată la valoare de 400.000 lei.
- În anul 2020 a fost aprobată achiziţia de mobilier în valoare de 15.000 lei.
Această achiziție se lega direct de achiziționarea clădirii și modificarea
spațiului de lucru. Având în vedere că după achiziția clădirii nu au fost
achiziționate piese de mobilier, se propune reprogramarea sumei de 15.000
lei pentru anul 2022.
-

În ceea ce privește sistemul GIS, achiziționarea de software si hardware
specific a fost preluată de către operator urmând ca Asociația să se implice
pe partea de rețelistică și servere. Din discuţiile cu personalul de specialitate
al operatorului a reieşit că serverele deţinute de acesta au o vechime de
aproximativ 10 ani fiind dificilă operarea cu noile tehnologii. Construirea
reţelei are o bugetare în valoare de 25.000 lei iar licenţa aferenta serverului
de reţea 9.000 lei. Această cheltuială nu a fost realizată în anul 2021și se
propune reprogramarea pentru anul 2022.

-

Studii pentru fundamentarea strategiei de Dezvoltare a Serviciului 2020 –
2025 în valoare de 225.000 lei.

-

Studii de specialitate în valoare de 400.000 lei.

Proiecţia bugetara pe 2022 nu are influenţe determinate de indicele de inflaţie
prognozat.
De asemenea ștatul de funcții și cotizațiile rămân la acelasi nivel ca în anul 2021.
Supuse la vot BVC anului 2022, ștatul de funcții, planul de achiziții și cotizațiile sunt
votate în unanimitate.

2.Propunere de modificare a termenului de plată a cotizaţiilor restante stabilit prin
Hotărârea nr. 20/30.12.2020 din 30.09.2021 în 31.12.2021;
Domnul Sava Constantin - preşedinte al asociaţiei propune membrilor AGA ca data
până la care să se poată plăti cotizația restantă de către UAT-urile cu restanțe pentru a
beneficia de scutirea cotizației aferentă anului 2021, să fie 31.12.2021.
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Supusă la vot propunerea domnului președinte: membrii AGA sunt de acord cu
această propunere ca UAT- urile care îşi vor achita restanţele acumulate până la
31.12.2021 să fie scutite de plata cotizaţiei aferentă anului 2021, se aprobă în unanimitate.
3. Prezentarea situaţiei incasării cotizaţiilor;
La momentul şedinţei AGA, 4 membrii înregistrează cotizaţii restante : Lehliu Gară –
75.000 Ron, Ileana – 14.700 Ron, Vîlcelele – 5.000 Ron şi Budesti – 120.750 Ron. Aceştia
mai au posibilitatea să achite această sumă până pe data de 31.12.2021. În caz contrar la
această sumă se va adăuga cotizaţia aferentă anului 2021. Aceștia vor fi informați de către
aparatul tehnic al asociației.

Preşedinte
Sava Constantin

Secretar
Fulga Marius

