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Nr.8/31.07.2019

PR O C E S - V E R BAL
încheiat azi 31 iulie 2019 în şedinţa
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 31 iulie 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. Sunt prezenți ca invitați, din partea Ecoaqua S.A, domnul Groapă
Ionuț - director tehnic și doamna Cristina Dumitrache.
1. Prezentarea spre aprobare a actului adițional nr.12 la Contractul de Delegare;
2. Prezentarea executiei bugetare a asociatiei pe sem I al anului 2019;
3. Diverse
1.Prezentarea spre aprobare a actului adițional nr.12 la Contractul de Delegare;
Domnul Groapă Ionuț - director tehnic al Ecoaqua prezintă actul adițional nr.12 la
COntractul de Delegare astfel: se mofifică articolul 10 ’’ Inventarul bunurilor de retur, anexa
2 – lista scurt[ a bunurilor de retur din Dispoziíi speciale- partea comună’’, se completează
și actualizează conform anexei. De asemenea domnul director informează membrii
Consiliului Director asupra adresei inregistrată la operator cu nr.3320/26.07.2019, de la
Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la aspecte ce privesc modificarile Contractului
de Delegare ’’modificarea contractului de delegare trebuie să își propună inclusiv
actualizarea acestuia din perspectiva prevederilor din contractele de finațare ce devin
incidente și transmiterea în vederea avizării a oricărei intenții de modificare/completare a
contractului de delegare Autorității de Management’’.
Membrii Consiliului Director sunt de acord cu Actul Adițional nr.12 la Contractul de
Delegare cu amendamentul ca până la prezentarea spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua să
se obțină avizul din partea Autorității de Management.
2.Prezentarea executiei bugetare a asociației pe sem I al anului 2019;
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Domnul Rareș Gaidamut prezină execuția bugetară pe semestrul I a anului 2019
astfel: nu sunt depășiri pe capitole bugetare existând economii pe toate capitolele. La
capitolul chirii au fost prevăzuți bani în BVC 2019 doar pentru primul semestru
considerând ca până la acestă data se va încheia contractul de vânzare cumpărare, astfel,
în funcție de întârzierea dată de fnalizarea cărților funciare se va solicita rectificare
bugetară.

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

