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Nr. 7/06.04.2022
PROCES - VERBAL
încheiat azi 06 aprilie 2022 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA
În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 06 aprilie 2022 a avut loc ședința
Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA prin whatsapp.
Sunt prezenţi 7 membri din 7: domnul Sava Constantin preşedinte al asociaţiei reprezentant al Municipiului Urziceni, domnul Dulce Marius reprezentant al Municipiului
Călăraşi, domnul Milescu Costinel reprezentant al Municipiului Olteniţa, domnul Fulga
Marius reprezentant al Judeţului Calarasi, domnul Vătafu Constantin Alecsandru
reperezentant al UAT-ului Dor Mărunt, domnul Veihener Alexandru reprezentant al
comunei Manasia, domnul Dumitrescu Florin reprezentant al comunei Plătăreşti.
Domnul Sava Constantin – președinte al asociației propune membrilor Consiliului
Director ca la punctul Diverse să fie stabilită reorganizarea aparatului tehnic al asociației
având în vedere încheierea mandatului de subsecretar de stat al domnului Drăgulin Alin –
director executiv al asociației.
Domnul Dulce Marius – reprezentant al Municipiului Călărași nu este de acord cu
ordinea de zi iar restul membrilor Consiliului director sunt de acord cu ordinea de zi.
1. Diverse.
Domnul Sava Constantin – președinte al asociației informează membrii Consiliului
Director al asociației asupra încheierii mandatului de subsecretar de stat al domnului
Drăgulin Alin – director executiv al asociației și revenirea în funcția de director executiv al
asociației. De asemenea propune o reorganizare a salariaților aparatului tehnic al
asociației astfel:
- se reia contractul individual de muncă nr.1/192/22.08.2013 (cu modificarile ulterioare)
al domnului DRĂGULIN ALIN-BOGDAN – director executiv în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Calarasi conform deciziei primului ministru
nr.245/01.04.2022;
- preluarea atribuţiilor din fişa postului pentru funcţia de şef serviciu de către domnul
Niță Andrei Bogdan, începând cu data de 06.04.2022 cu salarizarea aferentă postului
de șef serviciu;
- preluarea atribuţiilor din fişa postului pentru funcţia de Specialist în domeniul
finanţelor – autoritate tutelară, achiziţii, administrativ,de către doamna Decu Adriana
Mihaela cu un spor de cumul de funcţii în procent de 20% din salariul de încadrare a
funcţiei de Specialist in domeniul finantelor – autoritate tutelara, achizitii, administrativ,
pe toată perioada preluării atribuţiilor funcţiei ;
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- preluarea atribuțiilor din fișa postului de Specialist în domeniul ingineriei –
Coordonator Monitorizare Călărași de către domnul Chendea Adrian începând cu data
de 06.04.2022 cu salarizarea aferentă postului de Specialist în domeniul ingineriei –
Coordonator Monitorizare Călărași ;
- se supune la vot fișa de post pentru Șef serviciu.
Supusă la vot propunerea reorganizării salariaților aparatului tehnic al asociației și
fișa de post pentru Șef serviciu, sunt votate astfel:
Vot favorabil: domnul Sava Constantin preşedinte al asociaţiei - reprezentant al
Municipiului Urziceni, domnul Milescu Costinel reprezentant al Municipiului Olteniţa,
domnul Fulga Marius reprezentant al Judeţului Calarasi, domnul Vătafu Constantin
Alecsandru reperezentant al UAT-ului Dor Mărunt, domnul Veihener Alexandru
reprezentant al comunei Manasia, domnul Dumitrescu Florin reprezentant al comunei
Plătăreşti .
Vot împotrivă: domnul Dulce Marius - reprezentant al Municipiului Călăraşi.
Membrii Consiliului Director:
Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni - Preşedinte
Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru
Dulce Marius– reprezentant Municipiul Călărași - Membru
Milescu Costinel – reprezentant Municipiul Olteniţa – Membru
Dumitrescu Florin– reprezentant UAT Plătăreşti - Membru
Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru
Veihemer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru

