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Nr. 3/26.02.2020
PROCES - VERBAL
încheiat azi 26 februarie 2020 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA
În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 26 februarie 2020
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:
Domnul Sava Constantin, președinte al Asociației a dat citire ordinii de
zi și a propus spre aprobare. Participă ca invitat domnul Fulga Marius din
partea Consiliului Judeţean. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A
fost votat ca secretar doamna Decu Adriana.
1. Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri
in cazul restanțierilor ;
2. Diverse
2.Diverse
Domnul Alin Drăgulin – director executiv al asociatiei informează Consiliul
Director cu privire la contractul de vânzare cumpărare a clădirii de birouri, ca
din considerente de fiscalitate, vânzătorul dorește defalcarea prețului de
vânzare, de 300.000 euro, pe fiecare imobil corespunzăror cărților funciare,
printr-o anexă la contractul de vânzare-cumpărare aprobat.
Membrii Consiliului Director sunt de acord cu atașarea anexei cu prețul de
300.000 euro defalcat pe fiecare imobil conform cărților funciare, la contractul
de vânzare cumpărare, având în vedere că nu sunt modificări ale contractului
aprobat în AGA prin hotărârea nr.3/31.01.2020.
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin director executiv al asociației prezintă
membrilor Consiliului Director solicitarea prin adresa 1036/04.01.2020 a
primariei Oltenița de diminuare a cotizației. Membrii Consiliului Director nu
sunt de acord cu solicitarea primăriei Oltenița de diminuare a cotizației.
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1.Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri in
cazul restanțierilor ;
Domnul Rareș Gaidamut, contabil al asociației prezintă situația plăților
cotizației la data de 26.02.2020. Se propune transmiterea somației de plată
pentru următoarele localități ca au acumulat intârziere în plata cotizațiilor de 9
trimeste:Chiselet, Crivăț, Independența, Plătărești, Sărulești, Ileana. Membrii
Consiliului Director sunt de acord cu transmiterea acestor somații. La Mitreni
urmează să acţionăm în instanţă pentru diferenţa de cotizaţie neplătită. De
asemenea , la Budeşti avem sentinţă definitivă favorabilă pentru recuperarea
datoriei.
Domnul Vasile Iliuță reprezentant al Consiliului Județean întreabă care este
situația Primăriei Oltenița în ceea ce privește cotizațiile. Domnul director
Drăgulin răspunde că până la această data Oltenița a fost executată silit, iar
avocatul asociației ne-a informat că are ca termen, conform legii, 6 luni pentru
executarea datoriei.
Membrii Consiliului Director:
Sava Constantin – Preşedinte
Iliuță Vasile – reprezentant Județul Călărași – Membru
Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași - Membru - absent
Iacomi Iulian – reprezentant orașul Lehliu Gară – Membru – absent
Voicu Lică – reprezentant UAT Independența - Membru
Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt - Membru
Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni - Membru

