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Nr. 4/10.03.2020

PROCES - VERBAL
încheiat azi 10 martie 2020 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 10 martie 2020 s-a
întrunit Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA. Fiind prezenți 5 membrii din 7, ședința este statutară.
Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:
Domnul Sava Constantin, președinte al Asociației a dat citire ordinii de
zi și a propus spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A
fost votat ca secretar doamna Decu Adriana.
1. Informare privind achiziţia clădirii.
2. Prezentarea suspendării de drept a Directorului Executiv.
3. Discuţie privind funcţionarea aparatului tehnic în perioada
următoare.
4. Diverse.

1.Informare privind achiziţia clădirii.
Domnul Sava Constantin - preşedinte al asociaţiei: având în vedere
achitarea întregului preţ de vânzare cumpărare de către asociaţie, vânzătorul
nu mai are nicio pretenţie, de nicio natură şi este de acord cu radierea
dreptului de ipotecă legală înscris în cărţile funciare ale imobilelor la OCPI
Călăraşi – BCPI Călăraşi. Vânzătorul a transmis către asociaţie declaraţia
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dată la notariat prin care se ridică ipoteca. În acest moment, doamna notar l-a
care s-a încheiat actul de vânzare cumpărare este în concediu de odihnă dar
la revenirea doamnei notar din concediu se vor face demersurile pentru
ridicarea ipotecii.
Membrii Consiliului Director au luat la cunoştinţă aceste informări.
2. Prezentarea suspendării de drept a Directorului Executiv.
Domnul Sava informează membrii Consiliului Director cu privire la
solicitarea domnului Alin Drăgulin pentru suspendarea contractului de munca,
pe o perioadă de 6 luni, având în vedere numirea dumnealui în funcţia de
vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Arii
Protejate, prin Decizia Primului Ministru nr.145/03.03.2020, începând cu data
de 09.03.2020.
Domnul Sava propune ca atribuţiile din fişa postului de director executiv să
fie preluate de către domnul Niţă Andrei – specialist în domeniul finanţelorautoritate tutelară, achiziţii, administrativ. De asemenea domnul Nită Andrei
va fi remunerat cu salariul şi sporurile aferente postului de director executiv,
pe toată perioada suspendării contractului de muncă a directorului executiv al
asociaţiei.
Domnul preşedinte al asociaţiei propune spre aprobare fişa de post pentru
funcţia de director executiv.
Supusă la vot preluarea atribuţiilor aferente postului de director executiv
de către domnul Niţă Andrei, modul de salarizare şi fişa de post pentru funcţia
de director executiv, au fost votate în unanimitate.
Domnul Sava propune ca atribuţiile funcţiei de şef serviciu, neocupat în
această perioadă, din fişa postului să fie preluate de către domnul Chendea
Adrian, specialist în domeniul Ingineriei Monitorizare Călăraşi, prin cumul de
funcţii, iar remunerarea să se facă cu salariu de încadrare şi sporurile
aferente postului de şef serviciu, pe toată perioada suspendării contractului
de muncă a directorului executiv, începând cu 10.03.2020; iar doamna Decu
Adriana, secretar al asociaţiei să preia atribuţiile din fişa postului pentru
funcţia de specialist în domeniul finantelor – autoritate tutelara, achizitii,
administrativ, prin cumul de funcţii, pe toată perioada suspendării contractului
de muncă a domnului director executiv al sociaţiei, începând cu data de
10.03.2020, iar doamna Decu să primească un spor de cumul de funcţii în
procent de 20% din salariul de încadrare a postului de specialist în domeniul
finantelor – autoritate tutelara, achizitii, administrativ.
Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerile facute şi supuse
la vot propunerile facute mai sus sunt votate în unanimitate.
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Membrii Consiliului Director propun ca specimen de semnătură în băncile
comerciale în care asociaţia deţine conturi de disponibil, depozite bancare,
etc., persoanele împuternicite cu specimen de semnatură să fie:
- Niţă Andrei Bogdan – drept de prima semnatură pentru toate
operaţiunile bancare
- Chendea Adrian - drept de prima semnatură pentru toate operaţiunile
bancare
- Gaidamut George Rareş – drept de a doua semnatură pentru toate
operaţiunile bancare
- Decu Adriana – drept de a doua semnatură pentru toate operaţiunile
bancare
Supusă la vot , propunerea pentru specimenul de semnătură este votată în
unanimitate.
Membrii Consiliului Director:
Sava Constantin – Preşedinte
Iliuță Vasile – reprezentant Județul Călărași – Membru - absent
Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași - Membru
Iacomi Iulian – reprezentant orașul Lehliu Gară – Membru – absent
Voicu Lică – reprezentant UAT Independența - Membru
Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru
Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru

