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Nr. 10/22.06.2022
PROCES - VERBAL
încheiat azi 22 iunie 2022 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA
În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 24 mai 2022 a avut loc ședința
Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA prin prezență
fizica și prin whatsapp. Sunt prezenţi 7 membri din 7: domnul Sava Constantin preşedinte
al asociaţiei - reprezentant al Municipiului Urziceni – prezent fizic la sediul asociației,
domnul Dulce Marius reprezentant al Municipiului Călăraşi prin aplicația whatsapp, domnul
Milescu Costinel reprezentant al Municipiului Olteniţa prin aplicația whatsapp, domnul
Fulga Marius reprezentant al Judeţului Calarasi prin aplicația whatsapp, domnul Vătafu
Constantin Alecsandru reperezentant al UAT-ului Dor Mărunt prezent fizic la sediul
asociației, domnul Veihener Alexandru reprezentant al comunei Manasia prin aplicația
whatsapp, domnul Dumitrescu Florin reprezentant al comunei Plătăreşti prezent fizic la
sediul asociației.
1. Prezentarea spre aprobare a Strategiei de tarifare a “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’,
conform adresei Ecoaqua nr.1424/10.06.2022;
2. Propunere privind nivelul de salarizare al aparatului tehnic al Asociației;
3. Diverse
Este supusă la vot ordinea de zi a ședinței. Membrii Consiliului Director sunt de acord
cu ordinea de zi.
1.Prezentarea spre aprobare a Strategiei de tarifare a “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’,
conform adresei Ecoaqua nr.1424/10.06.2022;
Având în vedere adresa nr.1425/10.06.2022 prin care Ecoaqua înaintează către
președintele asociației propunerea pentru emiterea unei hotărâri AGA ADI Ecoaqua
pentru aprobarea Strategiei de tarifare modificată pentru “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului
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Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’, membrii Consiliului
Director solicit[ lămuriri reprezentanților Ecoaqua.
Strategia de tarifare propusă astfel:
Strategie

Tarif initial

tarifare

RON/m3

Tarif apă

5.56

Tarif

3.82

2022

2023

2024

2025

2026

%

%

%

%

38,40%

0%

4,00%

12.00%

15.00%

36.00%

2.00%

12.00%

16.00%

6.00%

%

canalizare

Creșterile tarifare propuse sunt creșteri în termeni reali ce vor fi aplicate în anul
2022 începând cu 1 august, iar din anul 2023 vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie.
Pentru anul 2022, în modelul financiar sunt prevăzute creșteri de 16% la tariful apă și
15% la tariful canal. Având în vedere că acestea vor fi applicate de OR începând cu data
de 1 august 2022, în cadrul strategiei tarifare au fost incluse creșteri de 38.40%,
respective 36%. De asemenea, suplimentar față de creșterile tarifare în termeni reali
propuse și aprobate, Operatorul va ajusta tarifele în fiecare an, începând cu 1 august,
respective 1 ianuarie, si cu inflația.
Strategia de tarifare și propusă primește aviz pozitiv din partea a 6 membrii ai
Consiliului Director( Județul Călărași, Urziceni, Oltenița, Plătărești, Dor Mărunt și
Manasia) iar Municipiul Călărași votează împotrivă.
Membrii Consiliului Director al asociației propun înaintarea spre aprobare în AGA..
2.Propunere privind nivelul de salarizare al aparatului tehnic al Asociației;
Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune membrilor Consiliului
Director o majorare cu 30% a salariilor de încadrare a aparatului tehnic al asociației.
Supusă la vot, propunerea de majorare a salariilor de încadrare a aparatului tehnic
al asociației este votată astfel: 6 voturi pentru a reprezentanților UAT-urilor Județul
Călărași, Urziceni, Oltenița, Plătărești, Dor Mărunt, Manasia și un vot împotrivă din partea
Municipiului Călărași.
La punctul Diverse nu au avut loc discuții.
Membrii Consiliului Director:
Sava Constantin – reprezentant Municipiul Urziceni - Preşedinte
Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru
Dulce Marius– reprezentant Municipiul Călărași - Membru
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Milescu Costinel – reprezentant Municipiul Olteniţa – Membru
Dumitrescu Florin– reprezentant UAT Plătăreşti - Membru
Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru
Veihemer Alexandru – reprezentant UAT Manasia - Membru

