
                      

     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
 

            Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885                                                                                                                    

 Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

 

 

  
 

   
 
 Nr.2/22.02.2019 
 
 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 

încheiat azi 22 februarie 2019 în şedinţa 
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA 
 
 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 22 februarie 2019 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. Informare cu privire la transmiterea către Consiliul Județean a draftului Raportului 
de activitate al asociației pentru anul 2018; 
 

2. Prezentarea spre aprobare a achiziției de laptopuri; 
 

3. Diverse. 
 

 
 

Domnul Deculescu Valentin, președinte al Asociației nu este prezent la această 
ședință. Membrii Consiliului director propun ca ședința să fie condusă de către domnul 
Marian Gheorghe. 

Domnul Marian Gheorghe 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.  
 

1.Informare cu privire la transmiterea către Consiliul Județean a draftului 
Raportului de activitate al asociației pentru anul 2018; 

 
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă draftul raportului 

de activitate al asociației care a fost transmis către Consiliul Județean Călărași prin adresa 
843/06.02.2019. Draftul Raportului de activitate va fi completat și prezentat în Adunarea 
Generală a Asociaților pentru aprobare. În continuare este prezentat Raportul de activitate. 

Raportul de activitate al asociației cuprinde două părți. În prima parte sunt cuprinse: 
- Monitorizarea activității operatorului. Au fost stabilite întâlniri lunare la care au 

participat invitați din partea operatorului. Activitatea de monitorizare s-a derulat pe trei 
domenii: prima a fost monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare s-a 
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concentrat în special pe evaluarea indicatorilor serviciului; al doilea domeniu a fost 
monitorizarea proiectului de asistemță tehnică finanțat prin POIM, au fost organizate 
conferințe, workshop-uri și seminarii de consultare și prezentare a studiului de fezabilitate. 
Asociația a transmis către fiecare UAT ce face parte din proiect adrese prin care s-a 
solicitat observații și puncte de vedere în legătură cu documentația primită aferentă 
acestui studiu, astfel la sfârșitul lunii mai 2018 a fost finalizat Studiul de fezabilitate.  

Al treilea domeniu a fost preluarea în operare a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare aparținând UAT-urilor asociate. Pe parcursul anului 2018 au fost preluate în 
operare UAT- urile Belciugatele, Ileana, Independența, Plătărești, Grindu, Manasia urmând 
ca în anul 2019 să fie preluate și retl de localități. 

- Construirea sistemului GIS. În anul 2018 s-a continuat activitatea de achiziție a 
datelor din teren. Activitatea s-a realizat prin participarea la masurători alături de echipele 
operatorului. 

- Exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelara. Autoritatea publică tutelară elaborează în 
fiecare an un raport. Au avut loc ședințe mixte de lucru, s-a transmis în timp util declarația 
S1100. 

-Imagine și comunicare. De-a lungul anului 2018 asociația a actualizat site-ul 
www.adiecoaqua.ro, a susținut în presă o campanie de publicitate, comunicate către mass 
media locală. 

Partea a doua cuprinde 5 activități proprii de funcționare.Prima activitate este aceea de 
organizare a ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociaților. Membrii 
Consiliului Director s-au reunit în 12 ședințe pe parcursul anului 2018 iar membrii Adunării 
Generale a Asociaților s-au reunit 4 ședințe. 

A doua activiate este cea financiar contabilă. Au fost întocmite situațiile economico-
financiare pentru închiderea anului 2017, execuția BVC –ul pentru anul 2018, 
inventarierea patrimoniului asociației,întocmirea BVC –ului pentru anul 2019, au fost 
monitorizate încasările cotizațiilor, a cheltuielilor de întreținere și funcționare a asociașiei, 
au fost înregistrate în contabilitate documentele justificative, au fost efectuate plăți față de 
terți, furnizori și prestatori, ștatele de plată a salariilor, a declarațiilor de impunere către 
ANAF. 

Asociația înregistrează la finele anului 2018 un excedent nerepartizat în valoare de 
5.033.891 lei constând în depozite bancare în valoare de 3.085.045 lei și conturi bancare 
curente în valoare de 141.166 lei și datorii ale mebrilor asociați în valoare de 1.841.815 lei. 
În cursul anului 2018 s-a ănregistrat un excedent în valoare de 96.495 lei. 

A treia activitate este cea juridică. Activitatea juridică s-a derulat prin intermediul unui 
contract de servicii cu Cabinet avocat Constantin Iosif. Au fost emise puncte de vedere cu 
privire la propunerile de modificare ale actelor constitutive ale asociației și operatorului 
regional, au fost notificate și somate UAT-urile ce aveau datorii din neplata cotizațiilor pe o 
perioadă mai mare de 2 ani, au fost date în judecată UAT urile Tămădău, Oltenița, Budești 
și Mitreni. 

A patra activitate constă în procesul de achiziție a clădirii de birouri în care își are sediul 
asociația.S-au demarat procedurile pentru actualizarea cărților funciare, în prezent se 
așteaptă emiterea certificatului de urbanism. 

A cincea activitate este cea de achiziții publice pentru anul 2018. În anul 2018 în cadrul 
compartimentului de achiziții publice al asociației s-au derulat activități de realizare a 
programului de investiții aprobat prin hotarârile AGA. 
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A șasea activitate este cea de resurse umane. Pe parcursul anului 2018 s-a aprobat o 
nouă organigramă cu un număr de 11 posturi. A fost scos la concurs postul de Specialist în 
domeniul finanțelor- monitorizare economico-financiară a contractului de delegare unde au 
participat doi candidați, procedura fiind finalizată prin ocuparea postului. De asemenea au 
fost întocmite acte adiționale la contractele de munca cu privire la modificarile survenite. 

 
2. Prezentarea spre aprobare a achiziției de laptopuri; 
 
    Domnul Alin-Bogdan Drăgulin-director executiv al asociației prezintă oferta din SICAP 

privind achiziția a două laptopuri, oferta cea mai bună este cea de la EMAG. Membrii 
Consiliului Director sunt de acord cu achiziția celor două laptopuri la o valoare maxim 
estimată de 10.000 lei așa cum prevede Bugetul de Venituri și Cheltuieli. 

 
3. Diverse. 

 
În cadrul acestui punct domnul Alin-Bogdan Drăgulin-director executiv al asociației 

propune tipărire a unor materiale publicitare cu caracter informativ 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 publicitare cu caracter 
informativ. Domnul Marian Gheorghe propune ca materialul să cuprindă și un articol cu 
privire la calitatea apei potabile din Călărași. 

 Membrii Consiliului director sunt de acord cu tipărirea a 10.000 de exemplare de 
materiale publicitare. 

În continuare, domnul Iosif Constantin – avocat prezintă situația proceselor privind 
recuperarea debitelor restante din cotizații. În prezent sunt pe rol trei dosare: Oltenita, 
Budesti si Mitreni. Mitreni are termen pe 3 martie, pentru Budești s-a respins prima acțiune 
pe motiv că suma restantă solicitată în instanță nu este dovedită. Au fost depuse note de 
fundamentare a datoriei, procesele verbale ale Adunării Generale a Asociației și Hotărârile 
AGA prin care au fost aprobate cotizațiile. Pentru UAT-ul Oltenița s-au efectuat mai multe 
demersuri, în primă fază a fost chemată în judecată primăria, instanța considerând că 
primăria nu are calitate procesuală, s-a continuat cu chemarea în judecată a Consiliului 
Local Oltenița fiind respinsă și această cererepe motiv că Consiliul Local nu a votat nicio 
cotizație. A fost efectuată o a treia cerere prin care s-a chemat în judecată UAT-ul Oltenița 
prin Consiliul Local Oltenița pentru suma de 929.328 lei, cotizație pe ultimii 3 ani, cotizația 
mai veche de 3 ani instanța a considerat-o ca fiind prescrisă. În noul cod civil este stipulat 
ca dacă debitorul efectuează o plată parțială din datorie, prin această plată iși recunoaște 
datoria și prescripția se calculează de la această ultimă plată. Dacă tribunalul va admite 
această ultimă cerere pentru suma corespunzatoare cotizatiei pe ultimii 3 ani atunci vom 
solicita și suma datorată înaintea celor 3 ani. Menționăm că Oltenița a efectuat ultima plată 
a cotizației în data de 17.08.2017. 

Membrii Consiliului director au luat la cunoștință cele relatate mai sus și susțin 
continuarea demersurilor pentru recuperarea cotizatiilor restante. 

Domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv al asociației informează membrii 
Consiliului director asupra faptului că în data de 28.02.2019 expiră actul adițional la 
contractul de chirie pentru spațiul în care își desfășoară activitatea asociația. Se propune 
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prelungirea actului adițional până la data de 31.05.2019. Se împuternicește domnul 
Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv al asociației să semneze prelungirea contractului 
de chirie. 

 
Membrii Consiliului Director: 
 
Valentin Deculescu – Preşedinte absent 
 
 
Maria Maxim – Membru  
 
 
Marian Gheorghe – Membru  
 
 
Nicolae Cristea – Membru 
   
 
Nicoleta Bacriu – Membru  absent   
   
 
Vasile Checiu – Membru 
 
 
Vergiliu Dobrin – Membru 


