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                   Nr.6/23.05.2019 
 
 
 

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

încheiat azi 23 mai 2019 în şedinţa 
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA 
 
 
 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 23 mai 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: 

   

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. A fost votat ca secretar 
doamna Decu Adriana.  

 
 

1. Informare cu privire la stadiul achiziției clădirii de birouri în care își 
desfășoară activitatea asociația; 

2. Prezentarea situației aparatului tehnic al asociației; 
3. Prezentarea contractelor pentru servicii de telefonie fixă, mobilă și internet; 
4. Informare cu privire la situația procesului pentru recuperarea cotizațiilor 

restante cu UAT-ul Oltenița; 
5. Prezentarea execuției bugetare a asociației pe primul trimestru al anului 2019 

și prezentarea situației cotizațiilor pentru anul 2019; 
6. Diverse. 

 
 

      1. Informare cu privire la stadiul achiziției clădirii de birouri în care își desfășoară 
activitatea asociația; 

 
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă  stadiul 

procesului de achiziție a clădirii de birouri în care își desfășoara activitatea asociația. Se 
așteaptă finalizarea documentației pentru actualizarea cărților funciare. Asociația a solicitat 
către BNP Șerban Angelica un draft pentru contractul de vânzare cumpărare și o estimare 
a costurilor tranzacției de vanzarea cumparare a clădirii. De asemenea la sfârșitul lunii mai 
expiră actul adițional la contractul de chirie. Domnul Alin Drăgulin solicită acordul 
Consiliului Director pentru prelungirea cu 1 luna a contractului de chirie, respectiv pentru 
luna iunie. Membrii Consiliului Director sunt de acord cu prelungirea contractului de chirie 
cu 1 luna, respectiv luna iunie 2019. 
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2. Prezentarea situației aparatului tehnic al asociației; 

 
 

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii Consiliului 
Director asupra faptului că doamna Ghiveciu Camelia, contabil șef al asociației a solicitat 
prelungirea suspendării contractului de muncă, cu acordul părților, pentru perioada 
14.03.2019 – 14.03.2020. Domnul director executiv propune ca înlocuitor al doamnei 
Ghiveciu Camelia pe domnul Rareș Gaidamut – specialist în domeniul ingineriei. 

Membrii Consiliului Director sunt de acord ca în perioada suspendării contractului de 
muncă a doamnei Ghiveciu Camelia, cu acordul părților, atribuțiile postului de contabil șef 
să fie prealte de către domnul Rareș Gaidamut. 

 
 
3. Prezentarea contractelor pentru servicii de telefonie fixă, mobilă și internet; 

 
 

Domnul Niță Andrei prezintă ofertele contractelor pentru serviciile de telefonie fixă, 
mobilă și internet care vor expira în cursul lunii următoare. Pentru telefonia mobilă există 3 
oferte de la operatori diferiți vodafone, orange și telekom. Oferta cea mai avantajoasă 
asociației este cea de la vodafone. Pentru telefonia fixa, internet și cablu, în prezent avem 
contracte cu două societăți de distribuție a serviciilor menționate și dorim să rămânem cu 
un singur abonament care să cuprindă telefonia fixă, internet și cablu tv. În urma ofertelor 
primite vă propunem ca variantă finală RCS&RDS. De asemenea solicitam acord pentru 
achiziționarea de drum unit black și waster toner pentru imprimanta canon IRC2380 și 
contract service pentru imprimanta. 

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu propunerile pentru contracte. 
 
 

4.Informare cu privire la situația procesului pentru recuperarea cotizațiilor 
restante cu UAT-ul Oltenița; 

 
 
Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației prezintă  stadiul procesului de 

recuperare a debitului cu UAT Oltenița. Există o hotărâre judecătorească cu câștig de 
cauză pentru Oltenița pe motiv că UAT Oltenița nu a dat HCL pentru aprobarea statutului 
asociației. A fost căutată această hotărâre și domnul avocat al asociației a solicitat 
revizuire cu termen pe 13.06.2019. 

Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință aceasta informare. 
    
 
5. Prezentarea execuției bugetare a asociației pe primul trimestru al anului 2019 

și prezentarea situației cotizațiilor pentru anul 2019; 
 
 
Domnul Rareș Gaidamut – contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară 
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aferentă trimestrului I al anului 2019. Există economii la toate capitolele bugetare. În ceea 
ce privește cotizațiile, în primul trimestru sunt încasări în valoare de 1300 lei. Domnul 
contabil informează că în următoarea perioada vor fi întocmite adrese cu situația 
cotizațiilor fiecărui UAT.  Adresele vor fi înmanate personal de către contabilul șef 
împreună cu secretarul asociației, ocazie cu care aparatul tehnic al asociației va putea 
purta discuții cu UAT urile cu privire la problemele legate de alimentarea cu apă și 
canalizare. 
 
 

 
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 


