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PR O C E S - V E R BAL
încheiat azi 20 februarie 2018 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 20 februarie 2018 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 situației privind achiziția clădirii de birouri în care își desfășoară
activitatea asociația;
2. Aprobarea contractelor de achiziție publică;
3.

Diverse .

Domnul Deculescu Valentin a dat citire ordinii de zi și a propus-o spre aprobare. În
unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Propune ca secretar al sedinței pe Adriana
Decu, propunere aprobată în unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi.
1. Prezentarea situației privind achiziția clădirii de birouri în care își desfășoară
activitatea asociația;
Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației: în urma corespondenței cu Sc
General Investment Srl, aceasta din urmă confirmă, printr-o adresă, intenția de vânzare a
imobilului în care își desfășoară activitatea asociația, prețul solicitat fiind de 300.000 euro
plus TVA, dacă este aplicabil. De asemenea ne informează faptul că obiectele de inventar
existente în clădire și înregistrate separat în contabilitatea societății vor fi transferate
împreună cu imobilul, prețul acestora fiind purtător de TVA, respectiv: Pompa Wilo 2.200
lei(TVA 418 lei) șiChiller 64KW 28.000 lei( TVA 5.320), respectiv 5.738 lei TVA pe care
asociația va achita împreună cu prețul de 300.000 euro.
Domnul Dorin Groapă, director tehnic al asociației, informează membrii consiliului
director asupra faptului că au fost efectuate măsurători pentru actualizarea cadastrală de
către vânzător.
Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea de plată a tva-ului pentru
obiectele de inventar menționate mai sus. Nu au fost obiecțiuni și se propune înaintarea
spre aprobare în adunarea generală a asociației.

1. Aprobarea contractelor de achiziție publică ( spălătorie auto, servicii de
publicitate, servicii SSM, birotică și papetarie, reparație și întreținere
autovehicule ) ;
Directorul executiv al asociației, domnul Alin Drăgulin a prezentat draftul de
contracte pentru achiziție servicii spălătorie auto, prețul cel mai mic din oferta SEAP este
oferit de către Sc Costa Cola Srl, 16 lei/spalat; pentru serviciile de publicitate s-a stabilit ca
prețurile maxime pe material să fie următoarele 400 lei scris, 400 lei radio, 200 lei online si
1000 lei TV; pentru servicii SSM, prețul cel mai mic din SEAP este de la Sc Euro Consult
07 Srl; pentru furnizarea produselor de papetărie și birotică am primit o singură ofertă de la
Sc Arienta Srl, pentru serviciile de reparație și întreținere autovehicule avem ofertă din
partea reprezentantului dacia în Călărași – Condorul.
Domnul Deculescu Valentin, președinte al consiliului director a supus la vot
contractele menționate anterior. Nu au fost obiecțiuni.
3. Diverse.
În cadrul acestui punct domnul Dorin Groapă, director tehnic al asociației
informează membrii consiliului director cu privire la propunerea operatorului de apă pentru
acțiunea ’’ Ziua mondială a apei’’. Operatorul Ecoaqua Călărași a hotărât să sărbătorească
APA printr-o serie de acțiuni în fiecare an pe 22 martie. Asociația, în cadrul evenimentului,
va sprijini operatorul, cu tiparirea a 10.000 de exemplare de materiale publicitatre cu
caracter informativ.
Membrii C.D. au luat la cunoștință de această situație.

Membrii Consiliului Director:

Valentin Deculescu – Preşedinte

Marian Gheorghe – Membru

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim – Membru adsent

