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Nr. 11 / 06.07.2021
PR O C E S - V E R BAL
încheiat azi 06 iulie 2021 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaților A.D.I.
ECOAQUA
În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 06 iulie 2021 a avut loc
Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. ECOAQUA, prima convocare, în sala de ședințe a
Consiliul Județean Călărași. Au fost prezenți un număr total de 31 reprezentanți ai U.A.T.urilor membre ale asociației respectiv: Judetul Călăraşi, Municipiul Urziceni, Municipiul
Călărași, Municipiul Oltenița, Orașul Fundulea, Comuna Belciugatele, Comuna Alexeni,
Comuna Chiselet, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna
Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești, Comuna Gîrbovi, Comuna Grindu,
Comuna Independența, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia,
Comuna Nana, Comuna Nicolae Bălescu, Comuna Plătărești, Comuna Reviga, Comuna
Spanțov, Comuna Sărulești, Comuna Șoldanu, Comuna Tămadau Mare, Comuna Vîlcelele,
Comuna Vasilați.
Astfel fiind prezenți un numar de 31 de reprezentanți din 36, ședința este statutară.
De asemenea este citită ordinea de zi și propus ca punctul nr.6 de pe ordinea de zi
să fie amânat pentru o ședință viitoare deoarece asociația nu a primit toți indicatorii
necesari pentru finalizarea raportului de activitate al asociației. Secretar al ședinței este
propus domnul Fulga Marius – reprezentantul al Consiliului Județean Călărași, care este
votat în unanimitate.
Participă ca invitat domnul Nuțu Marcel, director tehnic al Ecoaqua SA.
1.
Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului la apă și
canalizare cu tranșa 2 conform procesului verbal al AGA din 31.01.2020 și a hotărârii
nr.4/31.01.2020;
2.
Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru
trimestrul I;
3.
Demararea procedurii de selecție a Consiliului de Administrație al Ecoaqua
SA;
4.
Stabilirea modalității prin care se realizează procedura de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, conform normelor metodologice
aprobate prin HG 722/2016;
5.
Stabilirea comisiei de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Ecoaqua SA;
6.
Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al asociației pentru anul
2020;
7.
Diverse:
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1. Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului la apă și canalizare
cu tranșa 2 conform procesului verbal al AGA din 31.01.2020 și a hotărârii
nr.4/31.01.2020;
Domnul Nuțu Marcel, director tehnic al Ecoaqua prezintă membrilor asociați
solicitarea operatorului pentru majorarea prețului și tarifului la apă și canalizare. În data de
31.01.2021, s-au aprobat prin hotărârea nr.4 AGA ADI Ecoaqua parțial prețurile avizate de
ANRSC București, prin avizul nr.712947/10.09.2019. La art.2 din hotărârea sus
menționată, ADI a amânat pentru semestrul II al anului 2020 aprobarea diferenței de preț,
până la nivelul avizat de ANRSC. Având în vedere faptul că în vara anului 2020, în
contextul pandemiei generată de Covid 19 nu a fost aprobată diferența de preț și faptul că
prețurile actuale nu mai acoperă costurile de funcționare ale serviciului, am revenit către
AGA ADI Ecoaqua cu solicitarea de aprobarea a prețului la apă și a tarifului pentru
serviciile de canalizare – epurare, la nivelul avizat de ANRSC, respectiv 4,56 lei fără TVA
la apa potabilă și 3,82 lei fără TVA la serviciile de canalizare – epurare.
Domnul Nuțu informează membrii AGA că data limită pentru finalizarea preluării în
operare este sfârșitul anului 2023. De asemenea sesizează problemele cu care se
confruntă operatorul cu privire la personalul calificat care se gasește tot mai greu, dat fiind
faptul că salariile oferite de către operator sunt foarte mici.
Domnul Milescu Costinel, primarul Municipiului Oltenița intervine și întreabă care
este analiza efectuată de managementul Ecoaqua la Oltenița și care sunt problemele
apărute astfel ca Oltenița nu are profit, fiind pe zero iar cheltuielile cu salariile ale
operatorului sunt de 61,5%. Domnul Milescu solicită o analiză amanunțită a situției si nu
considera că majorarea tarifului rezolvă problemele existente, iar la Oltenița organigrama a
fost majorată, acesta fiind un semnal de alarmă. Domnul Nuțu răspunde că programul de
conformare pentru stația de epurare de la Oltenița o să fie finalizat, astfel se va rezolva
problema canalizării.
Supuse la vot majorarea prețului la apă 4,56 lei/mc fără TVA și a tarifului la
canalizare – epurare de 3,82 lei/mc fără TVA sunt votate astfel:
- 4 abțineri: Oltenița, Nana, Fundulea, Grindu
- 0 voturi împotrivă
- 27 voturi pentru majorarea prețului la apă și a tarifului la canalizare epurare: Județul
Călărași, Municipiul Călărași, Municipiul Urziceni, Orașul Lehliu Gară, Comuna
Belciugatele, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Crivăț, Comuna Coșereni,
Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești,
Comuna Gîrbovi, Comuna Independența, Comuna Lupșanu, Comuna Lehliu Sat,
Comuna Manasia, , Comuna Nicolae Bălescu, Comuna Plătărești, Comuna Reviga,
Comuna Spanțov, Comuna Sărulești, Comuna Șoldanu, Comuna Tămadau Mare,
Comuna Vîlcelele, Comuna Vasilați.
2.Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru trimestrul I;
Domnul Rareș Gaidamut, contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară
pentru trimestrul I al anului 2021. Există economii la majoritatea capitolelor din buget. Nu
au existat depășiri ale acestora.
Supusă la vot, execuția bugetară a asociației pentru trim I 2021 a fost votată în
unanimitate.
3.Demararea procedurii de selecție a Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;
Domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași informează
membrii AGA asupra faptului că întârzierea demarării procedurii de selecție a Consiliului
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de Administrație al Ecoaqua SA se datorează faptului că suntem în discuții cu experți în
resurse umane. Astfel propunem ca data demarării procedurii de selecție să fie aceeași
cu data semnării contractului cu expertul în reserse umane.
Supusă la vot data demarării procedurii de selectie a Consiliului de
Administrație al Ecoaqua SA să fie aceeași cu data semnării contractului cu expertul în
resurse umane, este votată în unanimitare.
4.Stabilirea modalității prin care se realizează procedura de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA, conform normelor metodologice
aprobate prin HG 722/2016;
Domnul Fulga Marius, reprezentantul Consiliului Județean Călărași propune
membrilor AGA ADI Ecoaqua, conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016,
modalitatea prin care se va realiza procedura de selecție a Consiliului de Administrație să
fie comisie asistată de un expert în resurse umane.
Supusă la vot, modalitatea prin care se va realiza procedura de selecție a
Consiliului de Administrație, să fie comisie asistată de un expert în resurse umane a fost
votată îm unanimitate.
5.Stabilirea comisiei de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Ecoaqua SA;
Domnul Sava Constantin, președinte al asociației, propune membrilor AGA ca în
comisia de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Ecoaqua să facă parte 2
membrii din partea Municipiul Călărași, 2 membrii din partea Județul Călărași și 2
membrii din partea ADI Ecoaqua. După ședință, asociația va solicita Municipiului Călărași,
Județului Călărași, prin adresă, să nominalizeze persoanele care vor face parte din
comisie.
Supusă la vot componența comisiei este votată în unanimitate.
La punctul Diverse nu au fost discuții.
Preşedinte
Sava Constantin

Secretar
Fulga Marius

