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Nr. 16/19.12.2018
PROCES - VERBAL
încheiat azi 19 decembrie 2018 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA
În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 19 decembrie 2018 s-a
întrunit Adunarea Generală a Asociaţiei în vederea analizării punctelor de pe ordinea
de zi:
1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019, ștat
funcții 2019, cotizații 2019, plan de achiziții 2019 ;
2. Implementarea modificarilor legislative din legea 2015/2018 pentru
modificarea unor articole din legea 241/2006;
3. Propunere pentru modificarea reprezentantului UAT Urziceni, conform
HCL NR.150/30.10.2018;
4. Diverse.
La şedinţa de astăzi au fost convocaţi reprezentanţii Adunării Generale a
Asociaţiei ECOAQUA. Sunt prezenţi un număr de nouăsprezece reprezentanţi ai
UAT-urilor membre: Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Municipiul Olteniţa,
Municipiul Urziceni, oraș Lehliu Gară, oraș Budești şi comunele: Reviga, Șoldanu,
Chirnogi, Belciugatele, Independența, Ulmu, Vasilaţi, Radovanu, Gârbovi, Nana,
Coșereni, Lupşanu, Vîlcelele. Fiind la a doua convocare şedinţa este statutară.
Participă la şedinţă : domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua S.A.,
domnul Groapă Ionuț – director tehnic al Ecoaqua, doamna Dumitrache Cristina și
domnul Radu Eugen – economiști în cadrul Ecoaqua S.A.
Domnul Valentin Deculescu, preşedinte ADI Ecoaqua citește ordinea de zi
propusă, care este supusă la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Se votează secretarul ședinței. În unanimitate a fost ales ca secretar domnul
Checiu Vasile, reprezentant al Comunei Chirnogi.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2019,
cotizații 2019, plan de achizitii 2019, stat de funcţii 2019 ;
Domnul Deculescu Valentin prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pentru
anul 2019, precizând că s-a incercat să se mențină nivelul cheltuielilor curente la cel
al cotizațiilor membrilor, pentru o activitate echilibrată a asociației. Cotizațiile au fost
propuse la nivelul de 1,3lei * nr. locuitori pentru localitățile rurale, astfel nivelul
cotizațiilor anului 2019 va fi de 1.361.200 lei.
În privința investițiilor, domnul Drăgulin Alin-Bogdan a specificat că :
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- în anul 2019 va fi depusă cererea de finanțare în vederea obținerii POIM,
odată cu aprobarea acesteia vom putea demara conceperea, apoi aprobarea și
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației. Respectivul document va fi
întocmit de personalul Asociației, dar există posibilitatea ca în acest proces să apară
situații, care să necesite experiența unui consultant în domeniu. În acest sens am
prevăzut 225.000 lei.
- în 2018 a fost continuat procesul privind achiziționarea clădirii în care
urmează să își desfășoare activitatea Asociația și Operatorul. Acest proces se află în
stadiu avansat, apreciind că această tranzacție va avea loc în primul trimestru al
anului 2019.
- mentionăm că în anul 2018 a fost bugetată suma de 15.000 lei pentru
achiziţia a 3 laptopuri, cheltuieli care nu au fost realizate, întrucât activitățile
aparatului tehnic au putut fi susținute și cu actuala aparatură. Având în vedere că în
anul 2019 poate apărea nevoia înlocuirii unor PC-uri, dar și de a spori mobilitatea
comunicării datelor, se propune menţinerea achiziţiei a trei laptopuri cu un buget
propus de 15.000 lei.
- în anul 2018 a fost aprobată achiziţia de mobilier în valoare de 15.000 lei.
Această achiziție se leagă direct de achiziționarea clădirii și modificarea spațiului de
lucru. Având în vedere că achiziționarea clădirii nu a avut loc în anul 2018, nu s-a
realizat nici achiziția de mobilier motiv pentru care se propune reprogramarea sumei
de 15.000 lei pentru anul 2019.
- în ceea ce privește sistemul GIS, achiziționarea de software și hardware
specific va fi 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.
- față de anul precedent în anul 2019 nu mai este necesară bugetarea studiului
privind capacitatea reală a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din UATurile membre în vederea determinării indicatorilor de performanţă prognozaţi şi a
studiului privind calitatea surselor de apă potabilă din UAT-urile membre ale
asociaţiei în valoare de 450.000 lei. Primul dintre studiile menţionate va fi realizat de
BDO în cadrul unui proiect de finanţare european, iar obiectivele celui de-al doilea au
fost atinse prin studiul de fezabilitate realizat pentru POIM.
Domnul Pițoi Ion, reprezentant al Municipiului Oltenița relatează faptul că în
anul 2018 Oltenița a avut un buget redus față de anul 2017, drept pentru care UAT-ul
Oltenița dorește o reevaluare a plății cotizațiilor. Domnul Sava Constantin primar al
Municipiului Urziceni intervine prin a adăuga că trebuie respectată și asumată
aderarea la ADI Ecoaqua, respectiv plata cotizațiilor, iar UAT-ul Urziceni își va achita
toată datoria către asociație. UAT-ul Urziceni are finalizate lucrările la rețeau de apă
și canalizare în proporție mare, mai sunt puține lucrări de efectuat și acum vor fi
susținute comunele adiacente. S-a adus în discuție ca uat-urile să verifice cheltuielile
efectuate de către asociație.
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociației informează
membrii asociației că există o comisie de formată din 3 cenzori, al cărui președinte
este șeful Corpului expertilor contabili și al contabililor autorizați din Călărași, comisie
care verifică periodic activitatea contabilă a asociației. Dacă se doresc verificări
suplimentare suntem de acord și susținem inițiativa.
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Domnul Deculescu Valentin, președinte al asociației: în ultimul an toate uaturile s-au confruntat cu probleme financiare însă Consiliul Județean și Municipiul
Călărași își vor respecta plata cotizațiilor.
Supus la vot, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele
aferente ( programul anual al achizițiilor publice, lista detaliată a cheltuielilor de
investiții și ștatul de funcții ) este votat în unanimitate.
Supuse la vot, cotizațiile anului 2019 în valoare de 1.361.200 lei sunt: 18
voturi pentru și o abținere din partea UAT- ului Oltenița.
3. Propunere pentru modificarea reprezentantului UAT Urziceni, conform
HCL NR.150/30.10.2018;
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin director executiv al asociației informează
membrii Adunării Generale a Asociaților asupra faptului că asociația a primit o adresă
prin care UAT-ul Urziceni solicită schimbarea reprezentantului în AGA ADI Ecoaqua
conform HCL nr.150/30.10.2018 și anume propun înlocuirea domnului Stoian Dorin
cu domnul Sava Constantin.
Supusă la vot această solicitare de modificare a reprezentantului al UAT-ului
Urziceni este votată în unanimitate.
2. Implementarea modificărilor legislative din legea 2015/2018
modificarea unor articole din legea 241/2006;

pentru

Domnul Deculescu Valentin – președinte al asociației informează membrii
AGA asupra propunerii de modificare a Politicii tarifare astfel: în procesul de
aprobare a tarifelor de apă potabilă și canalizare va avea în vedere următorii factori:
- inflaţia;
- nivelul cursului de schimb;
- punerea in funcţiune a unor instalatii noi, necesare pentru conformarea proceselor
de tratare si epurare cu normele legale;
- creşterea costurilor de mentenanță ca urmare a apariţiei uzurii instalaţiilor care
acum sunt încă noi;
- reducerea cererii de apă (scaderea producţiei) și creşterea astfel a costurilor
unitare;
- preluarea în exploatare a noilor instalații din zona rurală, care vor genera costuri de
exploatare cu mult peste nivelul veniturilor ce vor rezulta din facturarea serviciilor în
aceste localități;
- o foarte probabilă majorare a valorii redevenței unitare, determinată de angajarea
unui eventual nou împrumut pentru cofinanțare la POIM 2014- 2020 precum si pentru
alte posibile proiecte viitoare.
- gradul de suportabilitate a populaţiei. Trebuie menționat că un nou împrumut de o
valoare asemănătoare celui de acum va fi greu de suportat atât de operator cât și de
populaţie, întrucât ratele de rambursare se vor reflecta în tarif prin redevență (la
aceasta data ponderea redevenței în preț este de 15,1%);
- preluarea în exploatare a noilor instalații din zona rural.
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Având în vedere prevederile L215/2018 de modificare a L241/2006, în ceea
ce privește suportarea cheltuielilor apei pluviale, tariful serviciilor de alimentare cu
apă și de canalizare în aria de operare va fi compus din următoarele componente :
- prețul apei potabile/prețul apei industriale
- tariful pentru canalizare/epurare a apei uzate menajere
- tariful pentru canalizare/epurare a apei pluviale
Modalitatea de calcul va fi stabilită în fiecare localitate din aria de operare
conform Regulamentului Serviciului. În plus, prin Regulamentul Serviciului se va
menționa și posibilitatea oferită de legiuitor ca "prin excepție de la prevederile
enunțate anterior, autoritățile deliberative ale unităților-administrativ-teritoriale pot
adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării
și evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și
a sumelor alocate cu aceasta destinație"
Principiul de bază al noilor prețuri la apă și a tarifelor la canalizare-epurare ce
vor fi propuse spre apobare va fi acoperirea tuturor elementelor financiare ce
contribuie la formarea prețurilor și tarifelor, după cum urmează:
Costuri de operare
Costuri de întreținere și reparaţii
Costuri financiare
Redevența
Realizarea de investiții și reparaţii capitale
Plata serviciului datoriei aferent creditelor contractate (incluzând ratele de
imprumut, dobânzile și comisioanele aferente)
Constituirea unui Fond pentru întreținere și dezvoltare (IID), din care se
vor acoperi investiții finanțate de operator, costurile generate de elaborarea de
documentaţii necesare accesării fondurilor pentru finanţarea investiţiilor pe programe
mari ( Studii de prefezabilitate, Studii de fezabilitate, Proiectare și eventuale avize
impuse de legislaţie) precum și partea din cheltuielile necesare funcţionarii Unității de
Implementare a Proiectelor ( UIP) care nu va fi acoperită de bugetele acestor
proiecte.
cota de profit de maxim 5%.
Pentru fiecare element enunțat anterior se va explica influența pe care au
avut-o factorii enunţaţi la literele a-i de la primul punct, justificându-se astfel motivul
pentru care se solicită modificarea tarifurilor sau prețurilor.
Aprobarea tarifelor se va face pe baza :
avizului ANRSC obținut de operator
încadrarea solicitării de tarif în prezenta politică tarifară.
respectarea strategiilor de dezvoltare la nivel regional (aprobate de
asociaţie) a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
Propunerea de modificare se va face anual, înainte de data de 01.07.
Autoritatea delegantă are obligaţia ca în termen de 45 de zile să aprobe sau
să prezinte obiecţii cu privire la propunerea modificării de tarife și prețuri înaintată de
operatorul regional, conform celor de mai sus.
Aparatul tehnic al asociației a considerat oportun ca Politica tarifară să fie în
concordanță cu modificarile legislative în vigoare, urmând sa se stabilească aplicarea
modalității de tarifare a apei pluviale.
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Domnul Neagu Cezar, director general al Ecoaqua, informează că pentru
tarifarea apei pluviale se va măsura suprafața de acoperiș, de teren betonat, spațiu
verde, număr de burlane, iar pentru fiecare situație în parte se va aplica un coeficient
in conformitate cu normativele in vigoare.O variantă posibilă poate fi ca pentru fiecare
locuintă să fie montat un al doilea branșament folosit pentru udat. Domnul director
propune ca asociația să delege un salariat care sa însoțească echipa de la operator
pe teren pentru a informa oamenii asupra necesității înființării de asociații de
proprietari. De asemenea informează membrii Adunării Generale a Asociaților ca în
anul 2019 trebuie sa fie demarate procedurile pentru cărțile funciare pentru POIM.
Supusă la vot propunerea de modificare a Politicii tarifare a fost votată în
unanimitate.
Domnul Dobre Gheorghe, primar al localității Nana, întreabă când se va
începe tarifarea apei pluviale. Domnul Deculescu Valentin, președinte al asociației,
răspunde că pentru localitățile rurale nu se va tarifa apa pluvială decât după
realizarea infrastructurii aferente ( rețeaua de canalizare ). În multe cazuri acest
termen este condiționat de implementarea programului POIM.
4.Diverse.
La acestă ședință fiind prezent dl. Sava Constantin, primarul Municipiului Urziceni
informează membrii AGA ADI asupra faptului că Municipiul Urziceni este de acord cu
repartizarea bunurilor incluse în proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului
regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020’’ și cu suportarea
de către Municipiul Urziceni a co-finanțării aferente. De asemenea se propune ca
asociația să transmită catre UAT- urile implicate adresă prin care să îi informeze ca
dacă până la data de 31.01.2019 UAT-urile nu vor emite hotărâre cu privire la aceste
bunuri se va considera că sunt de acord cu hotărârea din această ședință.
Supusă la vot propunerea de repartizare a bunurilor incluse în POIM către
Municipiul Urziceni, pentru U.A.T
Alexeni, Manasia, Ion Roată, Grindu,
Gârbovi, Reviga, Coșereni este votată în unanimitate.
Domnul Popa Grigore, primar al localității Gârbovi, întreabă ce se întâmplă cu
achiziția clădirii de birouri. Domnul Deculescu Valentin, președinte al asociației
raspunde că vânzătorul a început demersurile pentru actualizarea cărților funciare.
Se așteaptă finalizarea actualizării.

Preşedinte
Valentin DECULESCU
Secretar,
Vasile CHECIU
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