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P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 22 ianuarie 2018 în şedinţa 

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA 

 
 
 
 În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 22 ianuarie 2018 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: 
   

1. Analiza stadiului procesului de achiziție a clădirii; 

2. Aprobarea contractelor de servicii pentru anul 2018 ( consultanță juridică, curațenie, 

service IT, servicii medicina muncii, și altele ) ; 

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. 
 

1. Analiza stadiului procesului de achiziție a clădirii; 

 Domnul Dorin Groapă – director tehnic, informează membrii consiliului director 
asupra stadiului procesului de achiziție a clădirii. În vederea deblocării procesului de 
achiziție a clădirii, domnul Dorin Groapă a propus aprobarea unei solicitări de detaliere a 
activelor care se vor achiziționa împreună cu clădirea. În acest fel se va putea calcula 
TVA-ul la partea neamorizată pe care vânzatorul insistă să-l plătească cumpărătorul odată 
cu prețul de 300.000 Eur aferent clădirii. O altă problemă analizată a reprezentat-o cărțile 
funciare ale imobilului care nu mai sunt în concordanță perfectă cu amenajarea actuală a 
clădirii. În vederea depășirii acestei probleme s-a propus obținerea unei opinii notariale cu 
privire la toate documentele de proprietate a clădirii.  
 Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea de obținere a unei opinii 
notariale și de clarificare a prețului total solicitat de vânzător, realizarea acestora fiind în 
sarcina aparatului tehnic al asociației. Nu au fost obiecțiuni.  
 

1. Aprobarea contractelor de servicii pentru anul 2018 ( consultanță juridică, 

curațenie, service IT, servicii medicina muncii, și altele ) ; 

 Directorul executiv al asociației, domnul Alin Drăgulin a prezentat draftul de 
contracte pentru achiziție servicii de curățenie, service IT, servicii de medicina muncii 
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pentru salariații asociației, servicii pentru aparat purificare apă,  contract găzduire site 
comun Ecoaqua si asociația, contract service imprimantă.  
 Pentru contractul de achiziționare a serviciilor de consultanță juridică și 
reprezentare procese juridice, consiliul director a propus modificarea paragrafului privind 
răspunderea prestatorului de servicii juridice. După efectuarea modificărilor, contractul va fi 
trimis pe adresele de mail ale membrilor consiliului director în vederea avizării formei 
finale.   
 Pentru celelalte contracte domnul Marian Gheorghe a atras atenția asupra stabilirii 
în faza inițială a activităților preponderente în cursul derulării acestora, respectiv dacă vor 
fi contracte de furnizare servicii sau de achiziționare piese de schimb. O altă observație a  
vizat răspunderea contractuală a furnizorului. În vederea îmbunătățirii formei contractelor 
ce urmează a fi încheiate, domnul Marian Gheorghe s-a oferit să pună la dispoziția 
aparatului tehnic al asociației drafturile utilizate în cadrul Primăriei Călărași.  
 Domnul Deculescu Valentin, președinte al consiliului director a supus la vot 
contractele menționate anterior, cu amendamentul ca pentru contractul de achiziționare a 
serviciilor de consultanță juridică și reprezentare procese juridice, aprobarea Consiliului 
Director va fi dată pe forma modificată, pe e-mail. Nu au fost obiecțiuni.  
    
 3. Diverse. 
 În cadrul acestui punct domnul Gaidamut Rares a prezentat membrilor Consiliului 
Director anexa privind ștatul de plată aprobat pentru anul 2018. În vederea respectării 
principiului de menținere a venitului net după trecerea contribuțiilor de la angajator la 
angajat este necesară o modificare a indemnizațiilor cenzorilor și a membrilor consiliului 
director, în sensul creșterii acestor indemnizații cu o sumă cuprinsă între 8 si 15 lei. 
Majorarea va avea un impact bugetar în valoare de 969,33 lei, nesemnificativ în raport cu 
cheltuiala aferentă salariilor în anul 2018.  
 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 




