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Nr.1 /17.01.2019

PR O C E S - V E R BAL
încheiat azi 17 ianuarie 2019 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 17 ianuarie 2019 s-a întrunit
Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți
6 membrii din 7, ședința este statutară.
Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:
1. Prezentarea spre aprobare a contractelor aferente anului 2019;
2. Diverse.
Domnul Deculescu Valentin, președinte al Asociației a dat citire ordinii de zi și a propus
spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Participă ca invitat domnul
Iosif Constantin, avocat. Domnul Deculescu Valentin propune ca ședința să înceapă cu
punctul Diverse, în cadrul acestui punct va prezenta domnul avocat situația proceselor în
derulare.
2.Diverse.
Domnul Iosif Constantin, avocat, informează membrii Consiliului Director asupra
activității juridice: în anul 2018, au fost notificate și somate U.A.T.-urile ce aveau datorii
izvorâte din neplata cotizațiilor pentru o perioadă mai mare de 2 ani, respectiv Oltenița,
Mitreni, Urziceni, Budești, Frumușani, Gurbănești, Lehliu, Ion Roată.
Pe rolul instanţelor de judecată au fost 4 dosare împotriva UAT Tămădău, UAT
Oltenița, UAT Budești și UAT Mitreni. În cazul UAT Tămădău dosarul a fost finalizat pozitiv
prin somație de plată, suma fiind achitată în cursul anului 2018. S-a făcut dosar pentru
cheltuielile de judecată, admis de instanță și pentru care urmează redactarea sentinței. În
cazul UAT Oltenița în prima fază a fost respinsă o acțiune formulată împotriva primăriei
prin excepția lipsei calității procesual pasive a primăriei. S-a revenit cu un alt dosar în care
a fost chemat în judecată UAT Oltenița, dosar care a fost respins ca neîntemeiat de
Tribunalul Călărași, sentință pentru care s-a formulat contestație în anulare, având termen
de judecată 31 ianuarie 2019. În cazul UAT Budești în prima fază a fost respinsă o acțiune
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formulată împotriva primăriei prin excepția lipsei calității procesual pasive a primăriei. S-a
revenit cu un alt dosar în care a fost chemat în judecată UAT Budești, fiind în așteptare
motivarea sentinței de respingere. În cazul UAT Mitreni în prima fază a fost respinsă o
acțiune formulată împotriva primăriei prin excepția lipsei calității procesual pasive a
primăriei. S-a revenit cu un alt dosar în care a fost chemat în judecată UAT Mitreni dosar
care a fost respins ca neîntemeiat de Judecătoria Oltenița. Până în acest moment nu a
fost motivată sentința pentru a putea fi atacată.
În ceea ce privește UAT-ul Mitreni, acesta susține că a fost membru în asociație o
perioadă, după care s-a retras și acum nu vor să plătească.
Au fost finalizate procedurile pentru Actele Adiționale nr. 9, 10 si 11 la
Actul Constitutiv și Statutul Asociației și a fost actualizat Statutul și Actul Constitutiv al
asociației cu modificările actelor adiționale de la 1 la 11.
1.Prezentarea spre aprobare a contractelor aferente anului 2019;
Directorul executiv al Asociației, domnul Alin-Bogdan Drăgulin a prezentat draftul de
contracte pentru servicii juridice, achiziție servicii de curățenie, service IT, servicii de
medicina muncii pentru salariații Asociației, servicii pentru aparat purificare apă, service
auto , spălătorie auto. Serviciile mas media se vor achiziționa la următoarele tarife:
apariție TV 1000 lei, 200 lei apariția online și 300 lei presa scrisă și radio.
Domnul Deculescu Valentin, președinte al Consiliului Director a supus la vot
contractele pentru serviciile juridice și servicii de curățenie. Acestea au fost votate în
unanimitate. Restul de contracte menționate mai sus vor fi transmise pe mail către
membrii Consiliului Director pentru aprobare, urmând să fie vizate de către avocat.
Membrii Consiliului Director:
Valentin Deculescu – Preşedinte
Maria Maxim – Membru
Marian Gheorghe – Membru
Nicolae Cristea – Membru
Nicoleta Bacriu – Membru absent
Vasile Checiu – Membru
Vergiliu Dobrin – Membru

