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P R O C E S   -   V E R B A L
încheiat azi 10 noiembrie 2016 în şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA

În conformitate cu statutul şi actul constitutiv,  astăzi 10 noiembrie 2016 s-a
întrunit Adunarea Generala a Asociaţiei în vederea analizării punctelor de pe ordinea
de zi:

1. Aprobarea Organigramei Operatorului ECOAQUA SA
2. Diverse.

La  şedinţa  de  astăzi  au  fost  convocaţi  reprezentanţii  Adunării  Generale  a
Asociaţiei ECOAQUA. Sunt prezenţi un număr de zece reprezentanţi ai următoarelor
localităţi: Judeţul Călăraşi, Municipiul Oltenița, Șoldanu, Chirnogi, Crivăț, Dor Mărunt,
Dorobanțu, Gârbovi, Nana, Coșereni.

Deoarece la prima convocare din data de 03.11.2016 nu s-a întrunit cvorumul
statutar, ședința AGA este statutară.

Participă din partea operatorului, domnul Cezar Neagu, director general.
     Domnul Dănuţ MÂŢU – preşedinte ADI Ecoaqua Călăraşi citește ordinea de zi
propusă, care este supusă la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Aprobarea Organigramei Operatorului ECOAQUA SA

Domnul director general al Eoaqua S.A. Neagu Cezar prezintă organigrama 
propusă, explicând că în organigrama existentă sunt un număr de 555 posturi iar în 
organigrama propusă se găsesc un număr de 554 posturi cu o noua reorganizare. În 
continuare, a explicat necesitatea fiecărei modificări propuse. Prin această nouă 
organigramă se urmărește:

- integrarea în operare a localităților nou intrate în contractul de delegare,
- creșterea gradului de încasare,
- asigurarea unei colaborări mai strânse cu autoritățile locale în aria cărora 

operează,
- creșterea personalului angajat în unitatea de implementare a proiectelor, 

datorită intrării în implementare a proiectului de asistență tehnică.
Reprezentantul comunei Crivăț își manifestă rezerva în privința capacității de 

susținere a activității la Crivăț cu numai trei persoane, atâta timp cât în prezent, 
aceeași activitate se desfășoară cu patru oameni.

Domnul director Neagu Cezar explică faptul că, pe de o parte datorită 
automatizărilor ce se vor introduce și pe de altă parte datorită preluării unor activități 
– în special de reparații și întreținere - de către echipe specializate din cadrul 
sucursalei Oltenița, activitatea de la Crivăț nu va avea de suferit.
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Domnul director tehnic al ADI Ecoaqua, Ionuț Groapă face precizarea că în 
organigrama propusă nu exista un compartiment care să se ocupe de managementul
activelor, aceasta reprezentând o problemă în viitor, neexistând oameni care să pună
în ordine activele. Menționează că problema activelor nu constă doar în elaborarea 
unor inventare ci mai ales în elaborarea planurilor de înlocuire a mijloacelor fixe în 
condiții de macrosuportabilitate redusă.

Organigrama este propusă a fi supusă la vot cu amendamentul ca în 
subordinea directorului administrativ să fie inființat un compartiment de management 
al activelor cu 3 (trei) posturi. 

Supusă la vot Organigrama operatorului ECOAQUA este votată cu un număr 
de opt voturi pentru și două abțineri.

2. Diverse

Reprezentantul comunei Șoldanu solicită sprijin operatorului pentru repararea 
unor defecțiuni ale trețelei de apă și pentru activitatea de branșarea unor noi abonați.

Domnul director Neagu l-a asigurat că va primi sprijinul necesar.

Preşedinte AGA
Dănuţ MÂŢU


