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Nr.10/ 31.05.2017

PROCES - VERBAL
încheiat azi 31 mai 2017 în şedinţa
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 31 mai 2017 s-a întrunit
Adunarea Generală a Asociaţiei în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Trecerea la tariful unic pentru apă industrială;
2. Modificarea Contractului de delegare;
3. Modificarea statutului şi actului constitutiv al asociaţiei;
4. Avizarea organigramei operatorului Ecoaqua SA;
5. Diverse:
a. situaţia procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie
al operatorului Ecoaqua SA;
b. situaţia procesului de achiziţionare a clădirii în care işi are sediul
asociaţia ;
c. împuternicirea directorului executiv pentru a reprezenta Asociaţia în
scopul înfiinţării unei federaţii a A.D.I- urilor din domeniu.
La şedinţa de astăzi au fost convocaţi reprezentanţii Adunării Generale a
Asociaţiei ECOAQUA. Sunt prezenţi un număr de opt reprezentanţi ai UAT-urilor
membre: Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Oraşul Budeşti şi comunele Reviga,
Crivăţ, Gărbovi, Nana, Grindu. Fiind la a doua convocare şedinţa este statutară.
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 Ion Piţoi, reprezentant al Municipiului Olteniţa.
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Trecerea la tariful unic pentru apă industrială;
Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua S.A explică faptul că
decizia de a face un tarif de apă industrială vine din necesitatea preluării în aria de
operare Ecoaqua SA Călăraşi a comunelor în care analizele de laborator efectuate
atestă faptul că apa din sursele existente nu este potabilă şi în care situaţia nu poate
fi remediată fără investiţii majore. În acest moment există un aviz A.N.R.S.C privind
stabilirea preţului la apa industrială în comuna Crivăţ şi anume 3,71 lei/mc pentru

populaţie şi 3,12 lei/mc pentru restul de utilizatori. Se propune ca tariful unic pentru
apa industrială să fie cel stabilit pentru U.A.T ul Crivăţ din lipsa unor date suficiente
pentru calculul la nivelul întregii asociații.
Domnul Valentin Deculescu – preşedinte al asociaţiei informează că în şedinţa
consiliului director din data de 24.05.2017 s-a hotărât ca după maxim 1 an de la
aprobarea tarifului unic pentru apa industrială să se recalculeze tariful, această
perioadă fiind suficientă pentru a strânge informaţiile şi documentele necesare
stabilirii unui tarif corect pentru apa industrială.
Domnul Ionuţ Groapă - director tehic al asociaţiei: operatorul este obligat să
aplice tariful unic aşa cum prevede legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare. Contractele vor fi întocmite cu tarif pentru apă industială.
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin, director executiv al asociaţiei, relatează faptul
că aşa cum prevede organigrama propusă pentru aprobare în şedinţa de astăzi, va
exista un post în compartimentul contabilitate - tarife al operatorului. În perioada de 1
an până la modificarea tarifului pentru apă industrială persoana care va ocupa acest
post ar trebui să strângă informaţiile şi documentele necesare pentru stabilirea unui
tarif unic corect pentru apa industrială.
Domnul Valentin Deculescu – preşedinte al asociaţiei supune la vot
următoarele: trecerea la tariful unic pentru apa industrială, tariful pentru apa
industială să fie 3,71l ei/mc pentru populaţie şi 3,12 lei/mc pentru rest utilizatori şi ca
după 1 an de la aprobarea tarifului unic pentru apa industrială să fie recalculat acest
tarif. Cele trei propuneri supuse la vot, sunt votate în unanimitate.
2. Modificarea Contractului de delegare;
Domnul Valentin Deculescu – preşedinte al asociaţiei explică necesitatea
încheierii Actului Adiţional nr. 6 la contractul de delegare având în vedere preluarea
U.A.T – urilor, Spanţov și Nicolae Bălcescu şi de asemenea aprobarea tarifului unic
pentru apă industrială.
Domnul Ionuţ Groapă - director tehnic al asociaţiei explică faptul că pe langă
modificările relatate de către domnul preşedinte se modifică şi articolele din interiorul
documentului pentru că este introdusă în contractul de delegare apa industrială. În
contractul inițial se vorbește exclusiv de apă potabilă. Adaptarea operării la condițiile
Legii 241/2006 în localitățile în care apa nu poate fi potabilizată în acest moment,
prin furnizare de apă industrială implică și modificarea corespunzătoare a
Contractului de Delegare.
Supus la vot, actul aditional nr. 6 la contractul de delegare este votat în
unanimitate.
3. Modificarea statutului şi actului constitutiv al asociaţiei;
Domnul Deculescu Valentin – preşedinte al asociaţiei prezintă intenţia de a
adera în asociaţie a comunei Radovanu conform HCL nr. 40 / 25.05.2017 şi a HCL
nr. 29 / 09.05.2017 prin care comuna Ileana aderă în ADI şi HCL nr. 39 / 10.05.2017
prin care comuna Grădiştea aprobă retragerea din asociaţie a localităţii
Membrii adunării generale ai asociaţiei propun ca să fie acceptată în asociaţie
comuna Radovanu și să i se facă adresă pentru plata restanţelor la cotizație din
perioada anterioară în care comuna a făcut parte din asociație. Se va transmite o
adresă către Radovanu în care sa fie informaţi cu privire la soldul restant. De
asemenea au propus ca la următoarea şedinţă a adunării generale, pe ordinea de zi
să fie trecută stabilirea noii modalităţi de calcul a cotizaţiei anuale atunci când ies
membrii din asociaţie sau intră noi membrii.

Supusă la vot aderarea comunelor Radovanu, Ileana şi ieşirea comunei
Grădiştea sunt votate în unanimitate.
4. Avizarea organigramei operatorului Ecoaqua S.A
Domnul Neagu Cezar – director general al Ecoaqua S.A explică faptul că
operatorul funcţioneză după organigrama aprobată de căte ADI prin hotărârea nr.
60 / 08.10.2015 şi aprobată în C.A prin hotărîrea nr. 11 / 30.10.2015 și se propune
modificarea organigramei astfel:
- odată cu preluarea comunelor a crescut considerabil volumul de muncă la
nivelul birourilor de cntabilitate, astfel se solicită suplimentarea cu câte un post la
sucursalele Călăraşi şi Olteniţa, suplimentarea cu un post în compartimentul
contabilitate - tarife al societăţii.
- la nivelul formaţiilor Fundulea şi Lehliu din cadrul sucursalei Călăraşi
suplimentarea de personal cu câte un post, iar pentru formaţia Budeşti din cadul
sucursalei Olteniţa cu 2 posturi
- conform contractului de delegare, operatorul are obligaţia ca odată cu
preluarea comunelor în aria de operare să preia şi personalul aferent serviciului se
propune prinderea în organigramă a unui număr suplimentar de 23 posturi astfel:
Şoldanu 4 posturi şi pentru Crivăţ, Spanţov, Chiselet, Plătăreşti, Lupşanu, Nicolae
Bălcescu câte 3 posturi fiecare.
Astfel organigrama propusă spre aprobare cuprinde un număr total de 578 de
posturi: 160 - TESA, 7 - maiştri şi 411 muncitori.
Totodată, ţinând cont de faptul că, până la sfârşitul anului se vor mai prelua şi
alte localităţi, se solicită aprobarea de principiu a modificării organigramei, astfel ca
pentru fiecare punct de lucru deschis să se prevadă o schemă de personal de 3
posturi pentru fiecare localitate în care începe efectiv operarea serviciului public de
apă.
Supusă la vot propunerea pentru modificarea organigramei operatorului este
votată în unanimitate.
5. Diverse:
a. Situaţia procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie
al operatorului Ecoaqua SA;
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociaţiei informează
membrii adunării generale ai asociaţiei cu privire la procesul de selecţie a membrilor
consiliului de administraţie al Ecoaqua S.A după cum urmează: au aplicat pentru
postul de administrator 23 de persoane cu un număr de 24 dosare - 11 dosare pentru
inginer, 7 dosare pentru economist, 4 dosare pentru jurist şi 2 dosare pentru
specialist în resurse umane. În urma primei etape de selecţie făcută de comisie cu
avizul firmei de resurse umane cooptată, s-a decis eliminarea a doi concurenti, un
aplicant post jurist şi un aplicant post inginer. Un alt candidat și-a anunțat retragerea
din competiție pentru motive personale. În perioada 7-9 iunie va avea loc etapa de
interviu al candidaţilor, urmând ca până în data de 16 să fie întocmit raportul final de
evaluare prin care vor fi maxim 5 candidaţi pentru fiecare poziţie de administratori.
Raportul final va fi prezentat consiliului director al asociaţiei apoi adunării generale a
asociaţiei urmând a fi prezentat adunării generale a operatorului.

b. situaţia procesului de achiziţionare a clădirii în care işi are sediul
asociaţia ;
Comisia de negociere s-a întâlnit de două ori, a analizat întreaga
corespondență purtată și documentele transmise și a efectuat o vizită în toate
birourile și toate spațiile ce fac obiectul ofertei de vânzare, vizionând inclusiv
echipamentele ce asigură funcționalitatea clădirii - centrala termică, echipamentul de
răcire, generatorul electric. În urma vizitei s-a constatat că, cel puțin la prima vedere,
clădirea pare a fi într-o formă corespunzătoare din punct de vedere tehnic și
adecvată utilizării ce urmează să îi fie dată - relații cu publicul, spațiu birouri, săli de
ședință.
Membrii comisiei au stabilit că, pentru a evita costurile suplimentare cauzate
de diverse aspecte ce nu pot fi prevăzute fără o analiză adecvată, să se
achiziționeze consultanță și expertiză de specialitate.
Serviciile ce vor fi achiziționate vor include:
- expertiză tehnică pentru evaluarea rezistenței clădiri, precum și a costurilor
necesare aducerii acesteia la standardele de funcționalitate și siguranță cerute de
utilizarea ce va fi dată clădirii după cumpărarea de către asociație
- expertiză cadastrală pentru verificarea actualității elementelor ce țin de
proprietate, de sarcini ce afectează clădirea și pentru identificarea suprafețelor
menționate în documentele cadastrale puse la dispoziție de proprietar.
A fost contactată o firmă de servicii de cadastru și publicitate imobililară,
urmând ca în săptămâna 05 - 09 iunie, aceasta să facă o ofertă.
Aparatul tehnic al asociației va lua măsurile necesare de achiziție a serviciilor
și va pune la dispoziția comisiei informațiile necesare continuării demersurilor.
c. împuternicirea directorului executiv pentru a reprezenta Asociaţia în
scopul înfiinţării unei federaţii a A.D.I- urilor din domeniu.
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociaţiei informează
membrii adunării generale a asociaţiei cu privire la întâlnirile informale, avute cu
reprezentanţi ai unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu privire la înfiinţatrea
unei federaţii care să le prezinte interesele a A.D.I urilor de profil.
Adunarea generală a asociaţiei a decis mandatarea domnului Alin-Bogdan
Drăgulin – director executiv al asociaţiei, pentru a reprezenta asociaţia în scopul
înfiinţării acestei structuri.

Preşedinte
Valentin DECULESCU
Secretar,
Ion Piţoi

