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Nr.15/ 26.07.2017
PROCES - VERBAL
încheiat azi 26 iulie 2017 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA
În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 26 iulie 2017 s-a întrunit
Adunarea Generală a Asociaţiei în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea tariful unic pentru apă potabilă şi canalizare din aria de operare
a operatorului regional Ecoaqua S.A;
2. Prezentarea spre aprobare a Actului adițional nr. 7 la Contractul de
Delegare;
3. Comunicarea Raportului privind numirile finale în consiliului de administraţie
al Ecoaqua S.A (documente în regim de confidențialitate);
4. Informare cu privire la achiziţia clădirii de birouri;
5. Informare privind prevederile Ministerului Fondurilor Europene cu privire la
ieşirea din asociaţie a unor comune;
6. Analiza situaţiei comunei Ion Roată din judeţul Ialomiţa;
7. Diverse:
a) aderarea la Federaţia Română a Asociaţiilor din Domeniul Apei şi
mandatarea directorului executiv al asociaţiei pentru reprezentare;
b) prezentarea situaţiei cotizaţiilor.
La şedinţa de astăzi au fost convocaţi reprezentanţii Adunării Generale a
Asociaţiei ECOAQUA. Sunt prezenţi un număr de paisprezece reprezentanţi ai UATurilor membre: Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Municipiul Călăraşi, Oraşul
Budeşti şi comunele: Manasia, Reviga, Şoldanu, Chirnogi, Dor Mărunt, Dorobanţu,
Nicolae Bălcescu, Gârbovi, Coşereni, Grindu. Fiind la a doua convocare şedinţa este
statutară.
Particită la şedinţă domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua S.A şi
doamna Iuliana Tudor – director economic al 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 aleas ca secretar
doamnul Culea Sorinel Pompiliu, reprezentant al Municipiului Călăraşi.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Aprobarea tarifului unic pentru apă potabilă şi canalizare din aria de
operare a operatorului regional Ecoaqua S.A;
Domnul Deculescu Valentin – Preşedinte al asociaţiei: după ce a fost
analizată documentația pusă la dispoziție de către operator, cu privire la majorarea
tarifului la apa potabilă, în cadrul şedinţei Consiliului Director din 18.07.2017, s-a

solicitat operatorului Ecoaqua S.A un memoriu care să cuprindă un tabel cu actualul
tarif și tariful majorat, cu explicații pentru fiecare capitol cuprins în ’’Structura pe
elemente de cheltuieli pentru modificarea prețului la apa potabilă propusă,
transportată și distribuită pe întreaga arie de operare pentru SC ECOAQUA S.A’’ și
’’Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului la canalizare”, aceste
structuri fiind aprobate de către ANRSC.
Pentru şedinţa de astăzi operatorul a transmis memoriul solicitat
Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua S.A. prezină argumentele
pentru majorarea tarifului la apa potabilă şi canalizare: din anul 2015 Ecoaqua S.A.
se află în plin proces de extindere care ar trebui să se încheie la sfârşitul acestui an.
De-a lungul timpului tariful a fost modificat odată la 2 ani, în contractul de finanţare
fiind prevăzută majorarea o dată pe an.
Necesitatea creşterii tarifului se motivează în primul rând prin faptul că salariul
minim pe economie a crescut din luna februarie 2017 la 1.450 lei, influenţă care nu
se acoperă prin tarifele actuale, operatorul asigurând cu mari eforturi venitul minim
garantat. În urma simulărilor, discuţiilor şi negocierilor cu sindicatele s-a majorat cu
20% fondul de salarii dar pentru a păstra societatea viabilă se aplică o formulă de
calcul ce ponderează salariile până la aprobarea majorării tarifului.
Al doilea motiv îl constituie costurile de operare pentru investiţii noi: orice localitate
preluată de către operator aduce şi creşteri ale cheltuielilor, în special staţiile de
tratare a apei au generat şi vor genera costuri de exploatare foarte ridicate. Costurile
de exploatare au crescut pentru că au apărut 2 staţii de epurare noi (Fundulea,
Budeşti), o staţie de tartare a apei la Fundulea și au fost preluate în exploatare o
parte din comunele membre ale asociației.
De menționat este și faptul că în tariful actual, un procent de 12% este
reprezentat de redevenţa pentru împumutul făcut de către operator pentru
cofinanțarea proiectelor finanțate prin programele Samtid şi POS Mediu. Suntem
printre primii opeartori din ţară care au terminat de făcut cheltuielile din POS MEDIU,
ratele de cofinanțare s-au plătit la timp din împrumuturile contractate, iar ratele de
rambursare a împrumuturilor împreună cu dobânzile aferente, incluse în elementele
de cheltuieli prezentate fac să pară prețul apei potabile și tariful pentru canalizareepurare mai mari decât sunt de fapt.
Doamna Iuliana Tudor – director economic al Ecoaqua subliniază că preţul a
fost fundamentat pe baza cheltuielilor înregistrate, reale, cheltuieli justificate prin
documente care s-au transmis şi la ANRSC Bucureşti, obţinându-se avizul ANRSC
nr.504896/23.05.2017.
În memoriul prezentat, elementele de cheltuieli ce compun preţul unic la apa
potabilă şi la canalizare-epurare sunt prezentate comparativ pentru tariful vechi şi
tariful majorat propus.
Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua S.A. relatează că în
structura pe elemente de cheltuieli pierderile cu apa potabilă sunt cuprinse în
cantitatea de apă prognozată.
Se solicită majorarea prețului pentru apa potabilă cu 16 %, ajungându-se la un
preț total de 3,77 lei/mc și a tarifului la canalizare-epurare cu 17% ajungându-se la
un tarif total de 3,25 lei/mc
Domnul Valentin Deculescu - preşedinte al asociaţiei propune ca votul să se
facă nominal pentru membrii asociaţiei care sunt în aria de operare: Judeţúl Călăraşi,
municipiul Călăraşi, Olteniţa, Budeşti, Şoldanu, Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu.
Supus la vot prețul pentru apa potabilă şi tariful pentru canalizare au fost
votate în unanimitate de către membrii AGA aflați în aria de operare ai Ecoaqua S.A.
Supus la vot prețul pentru apa potabilă şi tariful pentru canalizare au fost
votate în unanimitate de către toți membrii AGA prezenţi, astfel încât prețul apei

potabile și tariful pentru canalizare să poată fi aplicate ca valori unice pe toată aria de
operare a Ecoaqua S.A. și pentru viitoarele includeri ale altor UAT-uri membre ale
asociației în contractul de delegare.
2. Prezentarea spre aprobare a Actului adițional nr. 7 la Contractul de
Delegare;
Domnul Dorin Groapă, director tehnic în cadrul asociaţiei, prezintă actul
adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare nr.2476/29.10.2007. Modificările constau în fapul că la art.10 –
Inventarul bunurilor de retur – listă scurtă cu bunurile de retur din Dispoziţii Speciale
– Partea Comună, se actualizează şi se competează la zi. Sumele cuprinse în actul
adiţional au fost verificate de către aparatul tehnic al asociației în documentaţiile
transmise de către operator şi corespund realităţii. Aceste sume constituie valorile
activelor transmise în exploatare de către UAT-uri operatorului pe parcursul anului
2016, respectiv, pe coloana cu valori negative, casările efectuate în aceeași
perioadă.
Supus la vot, actul aditional nr. 7 la contractul de delegare este votat în unanimitate.
3. Comunicarea Raportului privind numirile finale în consiliului de
administraţie al Ecoaqua S.A;
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociaţiei prezintă raportul
privind numirile finale pentru consiliului de administraţie al Ecoaqua: comisia de
selectie a dosarelor de candidatură pentru Consiliul de Administraţie al ECOAQUA a
constatat depunerea unui număr de 24 dosare care au alcătuit lista lungă a
candinaţilor. Doi concurenţi au fost eliminaţi din lista lungă. Un concurent a fost
eliminat pentru ca nu a facut dovada studiilor in specialitate iar un altul nu a facut
dovada experientei in conducere. Cei doi candidati eliminati nu au contestat decizia
comisiei. După anunţarea calificării pe lista scurtă, solicitarea declaraţiei de intenţie şi
altor documente relevante, s-au retras doi candidaţi, iar un candidat nu a depus
documentele solicitate, motiv pentru care a fost eliminat din procesul de selecţie,
acesta necontestâd decizia comisiei.
Pentru faza de evaluare pe bază de interviu au rămas 18 candidaţi. Primul interviu sa desfăşurat pe perioada a 3 zile, într-un număr de 17 ore şi au fost evaluate în
totalitate trăsăturile, competenţele şi abilităţile potrivit matricei de evaluare aprobată
de Autoritatea Tutelară. În urma interviului comisia a constat unele neclarităţi privind
documentele unor candidaţi şi modul de desfăşurare a testului de limba engleză. În
acest sens, comisia a decis, în conformitate cu art. 43 din HG.722/2016 efectuarea
unui nou interviu. Urmare a desfăşurării celui de al doilea interviu, a fost finalizată, de
către comisie, Matricea de Evaluare şi s-au acordat calificative potrivit punctajului
acumulat de fiecare candidat.
Comisia şi-a desfăşurat activitatea în regim de comisie asistată, iar întreaga
procedură a fost supervizată de către Consultantul expert în recrutarea resurselor
umane, acesta având calitatea de evaluator pentru o parte din abilităţile,
cunoştinţele, trăsăturile regăsite în Matrice.
Comisia a propus excluderea din lista scurtă a candidaţilor ce nu au obţinut
cel puţin calificativul COMPETENT, pentru postul de administrator. Din acest motiv,
locurile destinate economiștilor au rămas vacante și se propune reluarea procedurii
de selecţie pentru cooptarea de economiști. Având în vedere totuși și faptul că
trebuie propusă o listă scurtă care să dea posibilitatea Adunării Generale a
Acționarilor să aleagă o echipa cat mai completă, sub aspectul specialitatii aceteia,
de membri în consiliul de administrație, dar și faptul că punctajul obținut de candidații
pentru specializarea de inginer este foarte mare, se propune schimbarea profilului

consiliului. Noua structură va fi compusă din 3 ingineri, 2 juriști, 1 specialist în
resurse umane și un economist. Selecția finală se va face de către Adunarea
Generală a Acționarillor Operatorului, cu respectarea prevederilor legale privind
restricţiile existente la numirea persoanelor cu statut de funcţionar sau asimilat,
precum şi a persoanelor ce nu au statut de independent.
Potrivit recomandărilor Consultantului, numirea membrilor CA ar trebui să se
facă exclusiv în baza evaluării făcute de comisie şi avizate de Consultant.
Se propune modificarea structurii Consiliului de Administrație, care va
cuprinde următorii specialiști:
3 ingineri
2 juriști
1 specialist resurse umane
1 economist
La solicitarea Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A., având în vedere
restricțiile legale privind candidații cu statut de funcționar și a celor dependenți,
precum și punctajul obținut de candidații pentru specializarea de inginer, profilul va
putea fi modificat într-o ședință viitoare a Adunării Generale a Asociației Ecoaqua.
Supusă la vot se aprobă în unanimitate actuala lista scurtă de candidați, noua
structură de specialiști, precum și începerea procedurilor de selecție pentru un
economist.
4. Informare cu privire la achiziţia clădirii de birouri;
Domnul Deculescu – preşedinte al asociaţiei a expus rezumatul întâlnirii
membrilor Comisiei de Negociere cu reprezentanții proprietarului.
Pentru finalizarea demersurilor, s-a solicitat proprietarului organizarea unei întâlniri
cu reprezentanții săi în perioada 10-11 iunie 2017. La această întâlnire s-a discutat:
- actualizarea documentelor cadastrale
- condițiile contractuale
- prețul achiziției clădirii
Opinia comisiei de negociere a fost că tranzacţia poate fi finalizată numai
după actualizarea cadastrală. Asociația va prezenta un draft de contract de vânzarecumpărare pe care vânzătorul îl va ajusta cu clauzele pe care le consideră necesare
și îl va rediscuta apoi cu comisia. S-a solicitat vânzătorului o listă cu mijloacele fixe
existente în contabilitate. Se va face o evaluare a cheltuielilor pentru achiziţia clădirii
şi se va propune varianta finală a contractului de achiziție.
5. Informare privind prevederile Ministerului Fondurilor Europene cu
privire la ieşirea din asociaţie a unor comune;
Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociaţiei informează că a fost
transmisă o adresă de către operator la Ministerul Dezvoltării Regionale prin care se
solicită un punct de vedere în ceea ce priveşte ieşirea unor localităţi din proiect. Pâna
în prezent nu s-a primit un răspuns din partea Ministerului.
6. Analiza situaţiei comunei Ion Roată din judeţul Ialomiţa;
Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociaţiei: Comuna Ion Roată refuză
să coopereze, nu răspunde la adresele transmise de către asociaţie şi operator, nu
mai are reprezentant în AGA ADI Ecoaqua, nu ştim dacă doreşte să mergă mai
departe în proiect.

În cadrul şedinţei consiliului Director al ADI Ecoaqua din 26.07.2017 domnul Cristea
Nicolae – reprezentant al Municipiului Urziceni a apelat telefonic pe domnul primar al
comunei Ion Roată, care a răspuns şi a promis că în cursul zilei de 26.07.2017 va
trasmite către operator şi asociaţie un raspuns scris cu privire la intenţia de a rămâne
sau nu în proiect.
Domnul Popa Grigore, primarul comunei Gârbovi, a solicitat să nu se ia încă o
decizie în privința comunei Ion Roată și a asigurat adunarea generală că va avea o
discuție cu primarul acestei comune discuție în urma căreia se va clarifica această
situație.
Membrii adunării generale au decis să mai așteptăm până pe 01.08.2017 un răspuns
din partea primăriei Ion Roată, urmând ca după această dată, dacă situația nu se
clarifică, să se ia decizia excluderii comunei Ion Roată din proiect.
7. Diverse:
a) aderarea la Federaţia Română a Asociaţiilor din Domeniul Apei şi
mandatarea directorului executiv al asociaţiei pentru reprezentare;
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii AGA asupra
înfiinţării Federaţiei Române a Asociaţiilor din Domeniul Apei și a prezentat draft-ul
de Satut şi Act Constitutiv. Domnul director execuitiv al asociaţiei solicită acordul
pentru aderarea ADI ECOAQUA la Federaţie şi mandatarea directorului executiv al
asociaţiei pentru a reprezenta asociaţia în cadrul Federaţiei.
Supusă la vot aderarea ADI ECOAQUA la Federaţia Română a Asociaţiilor din
Domeniul Apei şi mandatarea domnului Alin-Bogdan Drăgulin – director executive al
ADI Ecoaqua ca reprezentant legal al asociaţiei în cadrul Fedetaţiei au fost votate în
unanimitate.
b) prezentarea situaţiei cotizaţiilor.
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv, informează membrii AGA cu
privire la stadiul cotizaţiilor şi deasemenea stadiul restanţelor care urmează a se
prescrie. La data de 23.06.2017 următoarele U.A.T –uri au fost somate prin Somaţie
de Plată: Radovanu, Mitreni, Grădiştea, Fundeni, Tămădău Mare, Chiselet, Nicolae
Bălcescu.
După curgerea termenului de 15 zile, dat prin somaţiile de plată, s-au introdus
cereri de Ordonanţă de plată – OUG 119 / 2007 art.1014 CPC ş.u la Judecătoria
Călăraşi pentru următoarele U.A.T uri: Mitreni cu termen 06.09.2017, Grădiştea cu
termen 06.09.2017, Tămădău Mare cu termen 06.09.2017 şi Chiselet cu termen
04.10.2017.
Deasemenea menţionează că astăzi, 26.07.2017 la Tribunalul Călăraşi are loc
şedinţa, în stadiu procesual de fond, referitoare la debitul pe care îl are Municipiul
Olteniţa către asociaţie, pârâta având cotizaţie de plată restantă în sumă de
788.098.lei.
Preşedinte
Valentin DECULESCU
Secretar,
Culea Sorinel Pompiliu

