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Nr. 8/30.06.2020

PROCES - VERBAL
încheiat azi 30 iunie 2020 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 30 iunie 2020 s-a întrunit
Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenţi 6
membri: domnul Sava Constantin preşedinte al asociaţiei, reprezentant al Municipiului
Urziceni, domnul Fulga Marius reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi, domnul
Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călăraşi, domnul Lică Voicu reprezentant
al UAT ului Independenţa, domnul Vătafu Constantin Alecsandru reperezentant al UAT ului
Dor Mărunt, domnul Tudorache Lucian repezentant al UAT ului Coşereni. Fiind prezenți 6
membrii din 7, ședința este statutară.
Domnul Sava Constantin citește ordinea de zi și este supusă la vot. În unanimitate
a fost aprobată ordinea de zi. A fost votat ca secretar doamna Decu Adriana. De
asemenea şedinţa este înregistrată.
Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:
1. Prezentarea adresei transmise de către UAT Olteniţa cu privire la solicitarea
diminuării cotizaţiei pentru anii 2019 şi 2020;
2. Informare cu privire la evoluţia situaţiei generate de hotărârea AGA Ecoaqua din
13.05.2020;
3. Prezentarea spre avizare a actului adiţional la Contractului de comodat;
4. Diverse.
1. Prezentarea adresei transmise de către UAT Olteniţa cu privire la solicitarea
diminuării cotizaţiei pentru anii 2019 şi 2020;
Domnul Niță Andrei director executiv al asociației informează membrii Consiliului
Director cu privire la adresa transmisă asociației de către UAT ul Oltenița, prin care solicită
analizarea de către AGA ADI Ecoaqua a pozibilității de diminuare a cotizației datorată pe
anii 2019 și 2020, cu suma de 419.562 lei, sumă ce ar urma să fie utilizată pentru investiții
în infrastrustura de canalizare a Municipiului Oltenița, conform adresei nr.9932/28.05.2020.
Domnul Deculescu Valentin , reprezentant al Municipiului Călărași: solicitarea UAT
ului Oltenița pentru diminuarea cotizației nu poate fi luată în calcul deoarece cotizația
aferentă anilor 2019 și 2020 a fost aprobată în AGA și pe baza ei a fost întocmit Bugetul
de Venituri și Cheltuieli al asociației. Pentru anul 2019 exercițiul financiar a fost încheiat,
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ratortat la ANAF, nu se poate interveni retroactiv.
Domnul Marius Fulga, reprezentant al Consiliului Județean, pentru anii 2019 și 2020
AGA a dat hotărâri de aprobare a cotizațiilor și nu se poate interveni retroactiv.
Solicitarea UAT ului Oltenița nu are temei. De asemenea susținerea dumnealor că
atunci cand va fi finalizeazat proiectul, îl vor preda către asociație, acest lucru nu este
posibil.
Domnul Sava Constantin, președinte al asociației: pentru a fi luată în calcul o
eventuală micșorare a nivelului cotizațiilor ar trebui ca toate UAT urile membre să achite
toate restanțele, cotizatiile să ajungă la zi, sa se facă o evaluare a cheltuielilor aparatului
tehnic al asociației, apoi să se facă o propunere de micșorare a nivelului cotizațiilor,
procentual pentru fiecare localitate membră. La acest mement nivelul cotizațiilor pentru
municipii este cel din anul 2009 care a fost stabilit în funcție de acțiunile deținute la
operator iar pentru comune nivelul cotizațiilor este stabilit în funcție de numărul de
locuitori.
Domnul Lică Voicu, reprezentatnt al Comunei Independența, solicitarea de
diminuare a cotizației pentru UAT Oltenița nu se poate face legal în acest moment. Oltenița
a fost ajuntată la un moment de către Consiliul Județean cu suma necesară pentru
achitarea cotizației către asociație iar acestia nu au efectuat plățile.
Domnul Rareș Gaidamut informează membrii CD că Oltenița a renunțat la procesul
pentru diminuarea cotizației și au contestat comisionul pentru executarea silită din
procesul câștigat de asociație pentru recuperarea unei părți din cotizația datorată, aceasta
fiind blocată în acest moment. Suntem în curs de derulare a procedurilor de recuperare și
pentru restul cotizației datorată de către Oltenița.
2.Informare cu privire la evoluţia situaţiei generate de hotărârea AGA Ecoaqua din
13.05.2020;
Domnul Niță Andrei director executiv al asociației prezintă seria de evenimente ce
au avut loc de la momentul demiterii de către AGA Ecoaqua a Consiliului de Administrație,
a directorului general și modificarea Actului Constitutiv al operatorului, încercându-se
scoaterea atribuțiilor asociației ca autoritate tutelară. Pentru modificarea statutului
Ecoaqua, nu a fost solicitat asociației avizul. Asociația a făcut cerere de interventie la
Registrul Comerțului care a fost înaintată către Tribunalul Călărași.
Domnul Rareș Gaidamut informează membrii Consiliului Director stadiul cererilor de
intervenție depuse la Registrul Comerțului și înaintate către Tribunalul Călărași unde
suntem parte în dosar. Prima intervenție are termen pe 21.07.2020, dosarul cu numărul
579 nu are înca termen stabilit. Alte două dosare cu numarul 638 și 639 cu termen pe
14.07.2020, pentru care trebuie plătită taxa de timbru judiciar. În luna iulie asociația va
trebui să transmită declarația S1100 unde se va completa membrii Consiliului de
Administrație, directorul executiv al Ecoaqua iar asociația va completa S1100 cu datele
existente în Certificatul constatator emis de către Registrul Comerțului.
Membrii Consiliului Director au luat la cunoștință modul de completarea a declarației
S1100.
3.Prezentarea spre avizare a actului adiţional la Contractului de comodat;
Domnul Rareș Gaidamut- contabil al asociației: În conformitate cu prevederile art.9
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din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la încheierea contractelor de
închiriere sau comodat, părțile au obligația de a specifica cui îi revin responsabilitățile
privind organizarea apărării împotriva incendiilor. Atunci când a fost întocmit Contractul de
comodat nu a fost specificat faptul că responsabilitățile revin chiriașului pe toată durata
exploatării spațiului dat în comodat.
Membrii Consiliului Director sunt de acord cu actul adițional și propun înaintarea
spre aprobare către AGA ADI Ecoaqua.
La punctul Diverse au fost discuții libere.
Membrii Consiliului Director:
Sava Constantin – Preşedinte
Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru
Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași - Membru
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

