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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Raportului de Activitate al ADI Ecoaqua, pentru anul 2020  

 
 
 

 Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași, întruniți în 
ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 22.09.2021. 
 
 Având în vedere: 
 
• O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Statutul asociației; 
• Procesul verbal al Adunării Generale a Asociaților din 15/22.09.2021;  
• Raportul de activitate pe anul 2020 întocmit de aparatul tehnic al Asociației; 

• Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare; 
• Raportul Autorității Publice Tutelară; 
• Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2020; 

 

 

 

HOTĂRĂSC 
 

 Art.1: Se aprobă Raportul de Activitate al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOAQUA pentru activitatea anului 2020. 
 Art.2: Secretariatul asociației împreună cu aparatul tehnic vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri și vor aduce la cunoștință celor interesați. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
A.D.I. ECOAQUA 

 
Constantin SAVA 

 
 

NR. 15 
Adoptată la Călărași 
Astăzi 22.09.2021 
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Nr. 170/26.08.2021 
 
 

Raport de activitate 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA 
 
 
Partea I 
 
Activități derulate pentru exercitarea de către asociație 
a mandatului acordat de asociaţi 
 
 

1. Monitorizarea activității operatorului 
 
Referitor la activitatea de monitorizare a operatorului, trebuie menționat 

caracterul specific al anului 2020 care a fost marcat de pandemia de 
coronavirus.  Condițiile impuse privind distanțarea socială au avut repercusiuni 
asupra modului de desfășurare a ședințelor comune de lucru dintre operator și 
asociație, ședințele desfășurându-se cu preponderență în mediul on-line. Au 
participat din partea operatorului directorul general, directorul comercial, 
directorul tehnic, directorul economic, reprezentantul compartimentului de 
monitorizare iar din partea asociației au participat directorul executiv, șeful 
serviciului tehnic, contabilul șef unde au fost puse în discuție aspecte privind 
asigurarea continuității alimentării cu apă, preluarea UAT-urilor în operare, 
raportarea indicatorilor, stadiul proiectului POIM.  

Activitatea de monitorizare a avut ca principal obiectiv identificarea 
problemelor existente ale sistemului de alimentare cu apă și canalizare,  
evaluarea dimensiunilor reale ale acestor probleme, astfel încât resursele 
asociației să fie alocate în mod corect pentru a se obține efecte maxime iar 
strategia de dezvoltare a serviciului să prioritizeze rezolvarea acestor probleme. 

 
Activitatea de monitorizare s-a derulat pe trei domenii: 

 A. -  monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare; 
 B. -  monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat prin 
 POIM; 
 C. - monitorizarea activității de preluare a comunelor în operare de către 
operator. 
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 A. Monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare s-a 
concentrat în special pe evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului. 
Monitorizarea s-a făcut pentru rezultatele obținute în 2020 și compararea 
acestora cu rezultatele obținute în 2019. Au fost analizați un număr de 1854 
indicatori (câte 90 indicatori pentru fiecare localitate plus 54 indicatori total 
operator)  structurați pe următoarele categorii: indicatori de performanță 
(numărul de contracte încheiate/reziliate pe categorii de utilizatori, numărul de 
întreruperi, numărul de reclamații, etc), indicatori de performanță garantați 
(pierderea de apă în rețea, consumul specific de energie electrică, etc), 
indicatori statistici (raportul dintre numărul de branșamente/racorduri și 
lungimea rețelei, etc)  și indicatori de monitorizare (calitatea apei, numărul de 
avarii, etc).  Situația acestor indicatori a fost prezentată Consiliului Director al 
Asociației și Adunării Generale a Asociaților. 
 Cei 1854 indicatori au fost centralizați într-o bază de date tip excel, fiind 
structurați pe fiecare localitate (90 indicatori), pe total operator (54 indicatori), pe 
ani (2013-2020) pentru localitățile în care s-a operat în această perioadă și pe 
categorii de indicatori (de performanță, garantați, statistici și de monitorizare). 
 
 Baza de date este anexă la prezentul raport.  
 
 La sfârșitul anului 2020, serviciile societății erau furnizate utilizatorilor 
(persoane fizice, agenți economici, instituții publice) printr-un număr de 33230 
branșamente, în creștere cu 1381 branșamente comparativ cu anul 2019, 
reprezentând o creștere de 4,32 %, cu următoarea distribuție pe localitățile din 
aria de operare: 
 
 
Branșamente/Localitate  

Total branșamente 

2019 2020 
Călăraşi  12.170  12252 
Lehliu-Gară  1.706  1774 
Fundulea  668  935 
Dorobanțu  1.323  1346 
Lehliu-Sat  855  895 
N. Bălcescu  236  242 
Lupșanu  393  424 
Ileana  617  640 
Belciugatele  569  600 
Independența  584  653 
Olteniţa  5.095  5223 
Budeşti  1.065  1072 
Șoldanu  869  874 
Crivăț  764  792 
Spanțov  1.180  1234 
Plătărești  417  421 
Chirnogi  469 
Urziceni  2.650  2664 
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Manasia  67  66 
Grindu  624  654 
Total Ecoaqua  31.852  33.230 
Creștere   1.381 

  
 În ceea ce priveşte numărul de racorduri la reţeaua publică de canalizare, 
acestea au crescut cu 305 unități, ajungând la sfârşitul anului 2020 la 16.324, 
reprezentând o creștere de 1,9%, cu următoarea distribuţie pe localităţi: 
  
 
Nr. Racorduri/ Localitate  

Total racorduri 

2019 2020 
Călăraşi  8.579 8.705 
Lehliu-Gară  1.047 1.096 
Fundulea  329 343 
Olteniţa  3.920 3.999 
Budeşti  151 164 
Urziceni  1.993 2.017 
Total Ecoaqua  16.019 16.324 
Creștere   305 

 
 În urma preluării comunelor în operare, unde nu toate gospodăriile sunt 
branșate la rețeaua de apă potabilă, gradul de acoperire pe toată aria de 
operare cu servicii este în 2020 la 80,2% ( 2019 la 80,2% ) pentru activitatea de 
apă și la 56,9% ( 2019 la 75,55% ) pentru activitatea de canalizare (activitate 
care se realizează numai la orașe).  
 Mai jos este redată situaţia privind cantitatea de apă potabilă facturată şi 
cantitatea de apă uzată preluată în reţeaua de canalizare pentru anul 2020, pe 
sucursale şi de asemenea situaţia comparativă 2020-2019: 
 
Apa facturată în anul 2020 (mc) comparativ cu 2019 : 
 

 
Sucursala 

 
An 

 
Total 

 
Călăraşi 2019  3.776.516 

2020 3.930.541 
%  4,08 

Olteniţa 2019  1.158.311 
2020 1.266.203 
%  9,31 

Urziceni 2019  702.163 
2020 720.055 
%  2,55 

TOTAL 2019  5.636.990 
2020 5.916.799 
%  4,96 

  
 Consumul de apă potabilă facturat în anul 2020 a fost de 5.916.799mc, 
față de 5.636.990 mc în 2019, ceea ce reprezintă o creștere de 4,96 %.   
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 Aceste creşteri se datorează în cea mai mare parte creşterii consumului 
facturat de apă la utilizatorii existenţi, în urma înlocuirii contoarelor vechi cu 
unele noi cu transmitere la distanţă a datelor, de clasă superioară. 
 ECOAQUA a preluat în operare în anul 2020 localitatea Chirnogi, fapt ce a 
dus la cantităţi facturate în plus în anul 2020 faţă de 2019.  
 
 Analizând evoluţia, constatăm că volumul de apă facturat este în creştere, 
fapt datorat în special finalizării investiţiilor şi extinderii reţelelor de apă şi 
canalizare, în mai mică măsură a extinderii ariei de operare şi la trecerea la 
repartizarea întregului consum înregistrat de contorul de branşament al scărilor 
de bloc. 
 
 Dacă  ne raportăm la totalul volumului de apă furnizat la ieșirea din stațiile 
de tratare rezultă un procent de 45,21% pierderi în rețelele de distribuție față de 
43,98%. 
 
 
 Vol Apă 

pompată 
2019 (m3) 

 

Vol Apă 

facturată 

2019 (m3) 
 

Volum 
pierderi 

2019 
(m3) 

 

Procent 
pierderi 

2019 
(%) 

Vol Apă 

pompată 
2020 (m3) 

 

Vol Apă 

facturată 

2020 (m3) 
 

Volum 
pierderi 

2020 
(m3) 

 

Procent 
pierderi 

2020 
(%) 

 
TOTAL 10.063.381 5.636.990 4.426.391 43,98 10.799.331 5.916.799 4.882.532 45,21 
 

 
 Condițiile pandemice specifice ale anului 2020 au impus menținerea 
tarifului la nivelul costurilor de operare ducând la imposibilitatea aplicării 
strategiei de diminuare a pierderilor. Astfel nu s-au putut achiziționa contoare cu 
telecitire și software-uri speciale pentru citirea și organizarea datelor, nu  s-au 
putut achiziționa materiale în vederea realizării  District Metered Area - adică 
crearea unor zone în care intrarea și consumul zonal să poată fi determinate cu 
exactitate, pentru determinarea pierderilor. De asemenea se impunea o revizie 
și o reverificare metrologică a contoarelor de intrare / ieșire din stațiile de apă 
ale tuturor localităților și înlocuirea unor tronsoane grav afectate de uzură și 
coroziune. 
 
Producția privind serviciul de canalizare în anul 2020 (mc) comparativ cu anul 2019 : 
  

 
Sucursala 

 
 
An 

 
Total 

 
 
Călăraşi  

2019 3.248.139 
2020 3.262.630 
% 0,44 

 
Olteniţa  

2019 1.066.170 
2020 1.105.593 
% 3,69 
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Urziceni 

2019  712.631 
2020 713.057 
%  0,05 

 
TOTAL 

2019  5.026.940 
2020 5.081.280 
% 1,08 

 
 După cum se poate observa din tabel, serviciul de canalizare în perioada 
2019-2020 a avut o evoluţie de uşoară creştere. Cantitatea de apă uzată 
preluată de sistemul de canalizare şi epurată, în anul 2020 a fost de 5.081.280 
mc, faţă de 5.026.940 mc în anul 2019, reprezentând o creştere de 1,08 %. 
 
 În ceea ce privește conformitatea cu calitatea apei potabile care 
reprezintă nr. de eșantioane/probe de producție de apă pe an care sunt 
conforme cu respectivele standarde de calitate, exprimate ca procent din totalul 
probelor prelevate într-un an, este de 96,56%, în ușoară descreștere față de 
98,41% în 2019. Acest lucru se explică prin situația de la Nicolae Bălcescu 
unde starea forajului care asigură debitele de apă s-a deteriorat, la Dorobanțu 
se înregistrează o variație foarte mare a concentrației de nitrați, iar Lehliu Sat 
este foarte greu de menținut procesul de tratare, deoarece modificarea debitului 
atrage după sine mărirea concentrației de amoniu lucru care face necesară 
monitorizarea continuă și creșterea concentrației de clor pentru tratarea apei. 
 
 Referitor la conformitatea cu calitatea apei uzate care reprezintă nr.de 
eșantioane/probe de efluent de apă uzată pe an care sunt conforme cu 
respectivele standarde de calitate, exprimate ca procent din totalul probelor 
prelevate într-un an, în 2020 este de 86,39%, înregistrându-se o ușoară 
descreștere de la 89,67% în 2019.  Este de menționat situația de la Lehliu Gară 
unde stația este subdimensionată față de debitele existente iar la Fundulea 
debitele de apă la stația de epurare au valori foarte mici, fapt care face ca stația 
de epurare să nu poată funcționa la parametrii proiectați. 
 
 B. Monitorizarea proiectului de asistență tehnică finanțat prin POIM  
 Proiectul de asistență tehnică a primit finanțare POIM prin contractul nr. 
24 din 09.02.2017, iar data de începere a lucrărilor a fost 10.04.2017. Începând 
cu luna octombrie a anului 2017 asociația elaborează și publică lunar pe pagina 
proprie de internet un raport de monitorizare privind evoluția lucrărilor 
proiectului. 
 În data de 15.06.2018 studiul de fezabilitate a fost depus la Ministerul 
Fondurilor Europene spre analiză şi aprobare. A fost solicitată revizuirea 
succesivă a acestuia prin actualizarea Analizei Cost-Beneficiu și completarea 
cu informații comerciale și financiare solicitate de către Autoritatea de 
Management, răspunzând și solicitărilor formulate de către beneficiar, 
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autoritățile publice locale și instituțiile finanțatoare ( AM POIM, JASPERS, BEI). 
 Pe parcursul anului 2020 au avut loc întâlniri de lucru comune Beneficiar, 
Consultant ROMAIR și instituții finanțatoare, în urma cărora JASPERS – 
Consultanul Comisiei Europene a formulat recomandări și note de observații în 
vederea revizuirii documentațiilor depuse pentru analiză și evaluare. 
  Astfel la sfârșitul anului 2020 a fost depusă revizia nr. 7 a studiului de 
fezabilitate conform căreia valoarea proiectului este de 267 milioane euro. 
 În urma solicitării asociației revizia 7 a studiului de fezabilitate a fost 
prezentată de către șeful UIP și consultantul Romair Consulting membrilor 
asociației.  
 
 
 C. Monitorizarea preluării în operare a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare aparținând UAT-urilor asociate.   
 De menționat faptul că din cauza lipsei documentațiilor necesare preluării 
și a problemelor tehnice apărute nu a fost respectat calendarul inițial de 
preluare în operare, acesta decalându-se. Pe parcursul anului 2020 a fost 
definitivată preluarea în operare a UAT-ului Chirnogi, urmând ca în anul 2021 să 
fie preluate în operare și celelalte localități membre ale Asociației . 

Personalul Asociației a acordat sprijin pentru  activitățile privind preluarea 
în operare - întocmirea și verificarea listelor de inventar, verificarea 
documentațiilor specifice (proiecte, hărți ale rețelelor, documentații de autorizare 
la diverse instituții, etc), asistență pentru elaborarea hotărârilor de consilii 
locale, etc. 
 
 
2. Construirea sistemului comun GIS 
 
 În anul 2020 salariații aparatului tehnic din cadrul asociației au monitorizat 
activitatea de achiziție a datelor din teren. Activitatea s-a realizat în mod 
independent în cele 3 sucursale ale operatorului : Călărași, Oltenița și Urziceni. 
 Din cauza condițiilor economice particulare ale anului 2020, respectiv 
creșterea cheltuielilor ocazionate de pandemia COVID-19, neaprobarea 
creșterii prețului la apă și a tarifului la canalizare operatorul nu a putut identifica 
resurse pentru implementarea unei soluţii GIS.  
 În urma discuțiilor avute cu operatorul, asociația a prevăzut în buget 
fonduri în vederea achiziționării de server și software specific serverului pentru 
construirea sistemului GIS în eventualitatea în care operatorul nu va putea 
derula procesul inițiat cu forțe proprii. 
 La data de 31.12.2020 situatia măsuratorilor GIS se prezenta astfel : 
 - Sucursala Călăraşi – 21.802 puncte măsurate, reprezentând pentru 
reţelele de apă potabilă şi canalizare lungimea de 31.495 m. Măsuratorile au 
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fost efectuate pe străzi din Călăraşi a căror lăţime este cuprinsă între 7 si 25 m. 
 - Sucursala Urziceni – măsuratorile GIS realizate reprezintă 97% din 
totalul reţelelor de apă potabilă din municipiu şi 99% din totalul reţelelor de 
canalizare. 
 - Sucursala Olteniţa – nu a început procesul de măsurare. 
   
  
 
3. Exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară 
 
 Potrivit prevederilor art. 58  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară  elaborează în 
fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în 
coordonare, sub autoritatea ori în portofoliul său. 
 A.D.I. Ecoaqua Călărași are calitatea de autoritate publică tutelară pentru 
operatorul de apă-canal ECOAQUA SA, care își desfășoara activitatea pe raza 
UAT-urilor membre ale asociației. De asemenea societatea comercială se 
regăsește în  lista unică a întreprinderilor  publice centrale și locale monitorizate 
în baza OMFP nr.2873/2016 și a OMFP  nr.2874/2016, actualizată  la data de 
22.05.2018, listă disponibilă și online. 
 A.D.I. Ecoaqua Călărași, prin calitatea de autoritate publică tutelară, are 
obligația transmiterii periodice către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor 
cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul 
www.mfinante.gov.ro. Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul 
S1100 și serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu 
semnătura electronică. 

Formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele 
nr. 1-3 ale formularului, astfel:  

a) anexa nr. 1 "Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011" 
cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 111/2016. 

b) anexa nr. 2 "Auditarea situațiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii 
indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat" 

c) anexa nr. 3 "Lista administratorilor întreprinderilor publice". La sfârșitul 
anului 2020 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: 
• Marin Ioan Cristian – președinte   
• Iorgovici Claudiu-Nicolae- membru  
• Ghiliciu Sorin – membru  
• Anghelache Georgiana Alina- membru  
• Filimon Mihai- membru  
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• Ilie Marius Eugen- membru 
• Nițu George Adrian - membru 

Conform alin. 3 din Ordinul nr. 1952/2018 : 
- până la data de 20 ianuarie a anului 2020,  ADI ECOAQUA  a transmis  
anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare (2019),  
- până la data de 20 iulie a anului 2020, ADI ECOAQUA  a transmis anexele 
nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare (2020) și anexa nr. 2 
pentru anul precedent de raportare (2019). 
Ca urmare a hotărârii Adunării Generale a asociației privind  formarea unei 

comisii mixte aparat tehnic A.D.I. – operator, au avut loc ședințe mixte de lucru, 
autoritatea tutelară solicitând operatorului datele necesare completării în timp 
util a declarației S1100 (transmisă către Ministerul de Finanțe). Totodată 
informațiile au fost actualizate și corelate, având ca finalitate  ”Raportul de 
activitate al autorității tutelare”, document întocmit în conformitate cu cerințele 
art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.         

 Asociația prezintă anual pe site-ul www.adiecoaqua.ro 

 Raportul aferent anului 2020 va fi publicat la aceeași dată cu prezentul 
raport ca parte integrată a acestuia.  
 
4. Imagine și Comunicare 
 
 De-a lungul anului 2020 ca şi politică de comunicare s-a urmărit 
consolidarea unor platforme proprii de transmitere a informaţiilor precum şi 
publicarea de comunicate, articole,  susţinerea apariţiei unor interviuri după cum 
urmează : 
 La nivelul platformelor proprii s-a urmărit actualizarea continuă a propriului 
site www.adiecoaqua.ro  în scopul de a asigura pe de o parte transparenţa 
activităţilor  Asociaţiei şi pe de altă parte de a folosi ca bază de comunicare şi 
încărcare a documentelor necesare membrilor asociaţi . 
 În ceea ce priveşte www.ecoaqua.ro, platformă online creată de ADI 
Ecoaqua în vederea transmiterii informaţiilor complete la nivelul serviciului către 
utilizator, aparatul tehnic a urmărit modul în care informaţiile obligatorii de 
publicat prin structura site-ului au fost încărcate de către operatorul Ecoaqua SA 
(avarii, documente, buletine de analiză,etc). 
 În ceea ce priveşte apariţiile în mass media locală acestea au urmărit 
următoarele aspecte necesare a fi comunicate către populaţia din aria 
deservită: 

- Situaţia Proiectului POIM, acesta fiind mediatizat în spaţiu public 
îndeosebi înaintea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a 
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Asociaţilor; 
- Calitatea apei şi a surselor de apă, având în vedere buletinele de 

analiză precum şi date extrase din SF-ul aferent POIM ; 
- Situaţia preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare, prin prezentarea metodologiei de calculare, avizare şi 
aprobare, precum şi a unor situaţii comparate în ceea ce priveşte 
mărimea acestora faţă de  a celor practicate de operatori din domeniu, 
în condiţii asemănătoare; 

- Informaţii privind hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor. 
  
Partea a II-a 
 
Activități proprii de funcționare 
 

1. Organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a 
Asociației 

 
  Aparatul tehnic al Asociației a pregătit și convocat Consiliul Director (CD) 
si Adunarile Generale ale Asociației (AGA), în conformitate cu Statutul și Actul 
constitutiv al ADI ECOAQUA. În anul 2020 au fost convocate urmatoarele 
ședințe: 
 
Ședința CD din 31.01.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020, ștat 
funcții 2020, cotizații 2020,  plan de achiziții 2020 ;  

2. Prezentarea spre aprobare a achiziției actualului sediu în care 
funcționeaza asociația; 

3. Prezentarea BVC 2020 operator(retras); 
4. Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului; 
5. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2019; 
6. Diverse. 

În urma ședinței membrii Consiliului Director au acordat aviz favorabil pentru: 
- BVC 2020, ștat funcții 2020, cotizații 2020,  plan de achiziții 2020 ; 
- achiziția sediului de birouri; 
- Membrii Consiliului Director, mai puțin reprezentantul Municipiului 

Călărași, propun aplicarea prețului și tarifului la apă și canalizare  avizat 
de către ANRSC, conform metodologiei de calcul  după cum urmează : 
creșterea într-o primă etapă cu 10% a prețului și tarifului la apă și 
canalizare începând cu data prezentei aprobări, discutarea în vederea 
aprobării până la nivelul avizat de ANRSC, a propunerii de majorare a 
prețului și tarifului la apă și canalizare în a doua jumătate a anului în 
ședință a Consiliului Director și apoi în AGA; 
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- execuția bugetară pentru anul 2019. 
 
Ședința  AGA din 31.01.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020, ștat 
funcții 2020, cotizații 2020,  plan de achiziții 2020 ;  

2. Prezentarea spre aprobare a achiziției actualului sediu în care 
funcționeaza asociația; 

3. Prezentarea BVC 2020 operator(retras); 
4. Prezentarea spre aprobare a propunerii de majorare a tarifului; 
5. Diverse. 

În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților s-au emis hotărâri pentru: 
- BVC 2020, ștat funcții 2020, cotizații 2020,  plan de achiziții 2020 ; 
- contractul de vânzare cumpărare și contractul de comodat vor fi semnate 

de către  președintele  asociației, domnul Sava Constantin; 
- prețul pentru apă potabilă şi tariful pentru canalizare au fost votate în 

unanimitate de către membrii AGA aflați în aria de operare ai Ecoaqua 
S.A.; 

- execuția bugetară a asociației pentru anul 2019. 
 
Ședința CD din 24.02.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri in cazul 
restanțierilor ;  

2. Diverse. 
În urma ședinței membrii Consiliului Director: 

- au acordat aviz favorabil pentru anexa 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; 

- au luat act de situația incasării cotizațiilor, cu transmiterea de somații către 
UAT- urile care au acumulat restanțe la plata cotizațiilor a 9 trimestre; 

- UAT -ul Mitreni urmează a fi acţionat în instanţă pentru diferenţa de 
cotizaţie neplătită. 

 
 
Ședința CD din 10.03.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Informare privind achiziţia clădirii; 
2. Prezentarea suspendării de drept a Directorului Executiv; 
3. Discuţie privind funcţionarea aparatului tehnic în perioada următoare; 
4. Diverse. 

În urma ședinței membrii Consiliului Director: 
- au luat la cunoștință despre faptul ca vânzătorul va face demersuri  pentru 

ca ipoteca existenă să fie ridicată; 
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- au decis unele modificări cu privire la suspendarea/ocuparea unor funcții 
din cadrul aparatului tehnic al asociației; 

- au decis care vor fi salariații cu drept de semnătură în băncile la care 
asociația deține conturi curente/depozite. 

 
Ședința CD din 13.04.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre avizare a Bilanţului şi a Situaţiilor financiare ale 
Asociației pentru anul 2019; 

2. Prezentarea spre avizare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 
2019 și a rapoartelor anexate acestuia:  

- Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare;  
- Raportul Autorității Publice Tutelară; 
- Raportul Comisiei de Cenzori. 
3. Informare privind problemele juridice: 
- acţionarea în judecată a asociaţiei de către UAT-ul Olteniţa cu privire la 

solicitarea de discutare în AGA, a cererii uat-ului de micşorare a cotizaţiei 
- demararea executării silite a UAT-ului Budeşti; 
- identificarea unei soluţii juridice pentru recuperarea cotizaţiei rămase 

restante de la UAT Mitreni; 
4. Solicitarea de sprijin din partea operatorului pentru depăşirea situaţiei 

create de coronavirus (adresa operator, adresa ARA, şedinţa comuna 
asociaţie – operator); 

5. Propunere spre aprobare a Actului Adiţional nr.13 la  Contractul de 
Delegare; 

6. Solicitarea operatorului pentru aprobarea tarifelor activităţilor conexe 
desfăşurată; 

7. Diverse. 
În urma ședinței membrii Consiliului Director: 

- au acordat aviz favorabil pentru Bilanţul şi  Situaţiile financiare ale 
Asociației pentru anul 2020; 

- au fost informați cu privire la stadiul proceselor pentru recuperarea 
cotizațiilor restante; 

- au acordat aviz favorabil pentru Actului Adiţional nr.13 la  Contractul de 
Delegare; 

- au acordat aviz favorabil  tarifelor  pentru activităţile conexe desfăşurate în 
zona de operare. 

 
Ședința CD din 27.05.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 
2019 și a rapoartelor anexate acestuia:  

- Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare;  
- Raportul Autorității Publice Tutelară; 
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- Raportul Comisiei de Cenzori; 
2. Prezentarea situației privind plata cotizațiilor și stabilirea de măsuri in cazul 

restanțierilor; 
3. Prezentarea spre aprobarea a contractelor de achiziţii pentru: schimbare 

anvelope, asiguri RCA şi CASCO pentru autoturismele asociaţiei, 
amenajare spaţiu birou; 

4. Analiza situaţiei create în urma şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor 
Ecoaqua S.A.; 

5. Diverse. 
În urma ședinței membrii Consiliului Director: 
- sunt de acord cu Raportul de activitate prezentat împreună cu cele trei anexe; 
- sunt de acord cu transmiterea somaţiei celor 2 UAT-uri şi anume Tămădău 
Mare şi Ion Roată; 
- sunt de acord cu achiziţiile propuse pentru a reorganiza spațiul de birouri al 
aparatului tehnic. 
 
 
Ședința  AGA din 27.05.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre aprobare a Bilanţului şi a Situaţiilor financiare ale 
Asociației pentru anul 2019; 

2. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pentru primul trimestru al 
anului 2019; 

3. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al Asociației pe anul 
2019 și a rapoartelor anexate acestuia;  

4. Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare;  
5. Raportul Autorității Publice Tutelară; 
6. Raportul Comisiei de Cenzori; 
7. Informare privind acţionarea în judecată a asociaţiei de către UAT -ul 

Olteniţa, cu solicitarea micşorării cotizaţiei; 
8. Propunere spre aprobare a Actului Adiţional nr.13 la  Contractul de 

Delegare; 
9. Solicitarea Operatorului pentru aprobarea tarifelor necesare activităţilor 

conexe desfăşurate; 
10. Analiza situaţiei create în urma şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor 

Ecoaqua S.A.; 
11. Diverse. 

În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților s-au emis hotărâri pentru: 
- Bilanţul şi  Situaţiile financiare ale Asociației pentru anul 2020; 
- execuția bugetară pe primul trimestru al anului 2020; 
- Raportul de activitate al sociaţiei însoţit de anexe (Raportul General de 

Monitorizare a Contractului de Delegare, Raportul Autorității Publice 
Tutelară şi Raportul Comisiei de Cenzori); 
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- plata cotizaţiilor, cu termenul maxim de plată decembrie 2020; 
- Actul adiţional nr.13 la Contractul de Delegare; 
- tarifele pentru activităţile conexe desfăşurate operator în zona de operare. 

 
Ședința CD din 30.06.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

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. 

În urma ședinței membrii Consiliului Director: 
- sunt de acord cu actul adițional la Contractul de Comodat dintre asociație 
și operator. 

 
Ședința CD din 28.07.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre aprobare a Statutului asociației și a Contractului de 
delegare, conform solicitării UIP Ecoaqua; 

2. Diverse. 
În urma ședinței membrii Consiliului Director: 

- sunt de acord ca  investițiile de pe teritoriul administrativ prevăzute în 
POIM, din Județul Ialomița, să fie preluate de către UAT Municipiul 
Urziceni și sunt de acord cu propunerea de actualizarea a Statutului 
asociației cu art.4, alineatul 4 si a Contractului de delegare. 

 
Ședința CD din 31.08.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru 
semestruI I 2020; 

2. Prezentarea situației suspendării contractelor de muncă pentru Drăgulin 
Alin Bogdan și Ghiveciu Camelia; 

3. Prezentarea adresei nr.5678/17.08.2020 prin care Ecoaqua solicită un 
punct de vedere al asociației cu privire la preluarea în operare a UAT-ului 
Dor Mărunt; 

4. Diverse. 
În urma ședinței membrii Consiliului Director: 

- sunt de acord cu execuția bugetară pentru semestrul I. 
 
Ședința  AGA din 04.08.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Prezentarea spre aprobare a Statutului și Contractului de delegare, prin 
acte adiționale, ale asociației conform solicitării UIP Ecoaqua ; 

2. Prezentarea spre aprobare a actului adiţional la Contractului de comodat; 
3. Diverse. 
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În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților s-au emis hotărâri pentru: 
- ca  investițiile de pe teritoriul administrativ prevăzute în POIM, din Județul 

Ialomița, să fie preluate de către UAT Municipiul Urziceni și sunt de acord 
cu propunerea de actualizarea a Statutului asociației cu art.4, alineatul 4 
și a Contractului de Delegare; 

- actul adițional nr.1 la Contractul de comodat dintre asociație și operator; 
- solicitarea Olteniței pentru diminuarea cotizației datorate de UAT către 

asociație pentru anii 2019 și 2020 -  nu poate fi modificată cotizația 
retroactiv. 

 
Ședința CD din 30.09.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Informare privind desfăşurarea litigiilor cu asociaţii cu privire la neplata 
cotizaţiei; 

2. Informare privind situaţia actuală a operatorului regional; 
3. Diverse. 

Ședința  AGA din 19.11.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 
1. Alegerea preşedintelui asociaţiei şi a componenţei Consiliului Director a 

asociaţiei; 
2. Propunerea de modificare, prin Act Adiţional nr.2, a Statutului Asociaţiei 

conform hotărârilor de la punctul 1; 
3. Diverse. 

În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților s-au emis hotărâri pentru: 
- componența Consiliului Director al asociației; 
- Actul Adițional nr.2 la Statutul asociației. 

 
Ședința CD din 16.12.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat 
funcții 2021, cotizații 2021,  plan de achiziții 2021;  

2. Prezentarea situaţiei incasării cotizaţiilor; 
3. Prezentarea spre aprobare a contractelor încheiate cu terţii pentru 

funcţionarea asociaţiei;  
4. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3; 
5. Stabilirea modalității prin care se realizează procedura de selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al ECOAQUA SA conform normelor 
metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

6. Prezentarea solicitării de retragere din asociaţie a UAT-ului Radovanu; 
7. Diverse: 
- analize cu privire la Contractul de Delegare; 
- analiză privind mandatul special pentru reprezentanţii. 

În urma ședinței membrii Consiliului Director: 
- sunt de acord cu  BVC ul aferent anului 2021 împreună cu cotizaţiile, 
ștatul de funcții şi lista de investiţii; 
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- sunt de acord cu  propunerea ca UAT- urile care îşi vor achita restanţele 
acumulate până la 31.12.2020 să fie scutite de plata cotizaţiei aferentă 
anului 2021; 

- au aprobat  contractele încheiate cu terţii pentru funcţionarea asociaţiei;  
- sunt de acord cu execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2020; 
- sunt de acord ca din comisia pentru demararea procedurii de selecție a 

CA să aibă ca membrii pe domnul Dulce Marius reprezentant al 
Municipiului Călărași, domnul Fulga Marius – reprezentant al Județului 
Călărași și domnul Rareș Gaidamut – salariat al asociației; 

- au luat la cunoștință de solicitarea UAT –ului Radovanu de a ieși din 
asociație; 

- sunt de acord cu mandatarea specială a reprezentanților de drept al UAT 
– urilor membre . 

 
Ședința  AGA din 30.12.2020 a avut ca ordine de zi următoarele puncte: 

1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, ștat de 
funcții 2021, cotizații 2021,  plan de achiziții 2021 ;  

2. Prezentarea situaţiei incasării cotizaţiilor; 
3. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pentru trimestrul 3; 
4. Hotărâre cu privire la demararea procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al ECOAQUA SA conform normelor 
metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

5. Prezentarea solicitării de retragere din asociaţie a UAT-ului Radovanu; 
6. Diverse: 
- analize cu privire la Contractul de Delegare; 
- analiză privind mandatul special pentru reprezentanţii în AGA ADI 

Ecoaqua; 
În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților s-au emis hotărâri pentru: 

-  BVC- ul anului 2021, ștatul de funcții, planul de achiziții și cotizațiile 
aferente anului 2021; 

- ca UAT- urile care îşi vor achita restanţele acumulate până la 31.12.2020 
să fie scutite de plata cotizaţiei aferentă anului 2021; 

- execuția bugetară pentru trimestrul III; 
- retragerea din asociație a UAT ului Radovanu. 

 
 2.  Activitatea financiar – contabilă 
 
 Principalele activități financiare ale ADI ECOAQUA în 2020 au fost     
următoarele : 

 1. Întocmirea Situaţiilor economico-financiare de închidere a 
exercitiului financiar 2019; prezentarea spre aprobare forurilor competente şi 
transmiterea acestora instituţiilor financiare abilitate; 
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 2. Întocmirea contului anual de execuție a Bugetului de Venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 şi respectiv a conturilor trimestriale şi semestriale din 
anul 2020 şi prezentarea spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor (AGA); 

 3. Organizarea inventarierii patrimoniului, asigurarea corectitudinii 
soldurilor scriptice,  valorificarea rezultatului acestuia; 

 4. Întocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2021, 
acesta fiind prezentat spre aprobarea AGA in anul 2020; 

 5. Monitorizarea încasării veniturilor din cotizaţii, prezentarea de situaţii  
conţinând restanţe la plata cotizaţiilor forurilor de conducere ale ADI,  
transmiterea de adrese de atenţionare membrilor asociaţi pentru întârzierile la 
plata cotizaţiei, sesizarea cabinetului de avocatură Iosif Constantin pentru   
acţionarea în instanţă  a celor cu restanţe la plata cotizaţiilor aflate în risc de 
prescriere; 

 6. Monitorizarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Asociaţiei 
pentru stricta încadrare în plafoanele bugetare aprobate de forurile de 
conducere, respectiv  Consiliul Director şi AGA; 

 7. Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative 
reprezentând fenomenele  economice şi patrimoniale ale Asociaţiei; Întocmirea  
Balanţelor contabile sintetice şi analitice; 

 8. Întocmirea ordinelor de plată şi plata  obligaţiilor faţă de terţi, 
furnizori şi prestatori de servicii; 

 9. Întocmirea statelor de plată şi achitarea drepturilor salariale ale 
personalului ADI ECOAQUA; 

 10. Calculul şi plata obligaţiilor faţă de Bugetul de Stat şi Bugetul 
asigurărilor sociale aferente salariilor; 

 11. Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor de impunere către ANAF. 
 

La data de 31.12.2020, situaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA Călăraşi se prezintă astfel: 

 
Denumire Indicatori An 2018 An 2019 An 2020 

Active imobilizate , din care:                                                112.726 79.985 1.390.672 

Imobilizări necorporale                                                7.959 1.331 58 

Imobilizări corporale                                                 104.767 78.654 1.390.614 

Active circulante, din care:                                                 5.096.260 5.438.752 4.372.315 

Stocuri     19.102 2.597 14.454 
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Creanţe      1.846.080 2.178.084 2.533.845 

Investiţii financiare pe termen scurt                         3.085.045 3.154.997 1.570.552 

Casa si conturi la bănci                                             146.033 103.074 253.464 

Datorii ce trebuie plătite intr-o 
perioada de până la un an                                                                

75.600 61.051 66.091 

Total active minus datorii curente 5.133.386 5.457.686 5.696.896 

Capital 3.000 3.000 3.000 

Rezultat reportat 5.033.891 5.246.631 5.455.086 

Excedent/profit exerciţiu financiar 96.495 208.055 238.810 

Capitaluri proprii 5.133.386 5.457.686 5.696.896 

 

    Nu există depăşiri de prevederi bugetare, dimpotrivă, au fost înregistrate 
economii dat fiind că necesarul de lucrări de proiectare s-a corelat cu procesul 
de extindere şi identificare a necesarului de investiţii, proces care nu s-a 
desfaşurat în ritmul prevăzut. 

La capitolul active corporale,  în cursul  anului fiscal 2020, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, a înregistrat suma de 1.390.614 lei. 
Totalul activelor corporale ale asociaţiei se compune din: 

 

� Mijloace de transport ( două autoturisme ) în valoare de 108.438 lei cu 
o amortizare totală înregistrată de 87.644 lei; 

� Mijloace de transport ( două autoturisme ) în valoare de 108.438 lei cu 
o amortizare totală înregistrată de 87.644 lei; 

� Echipamente tehnologice ( echipamente GIS ) in valoare de 124.080 
lei, cu o amortizare totala inregistrata de 49.632 lei; 

� Aparatura birotică, mobilier şi echipamente în valoare de 73.573 lei cu 
o amortizare totală înregistrată de 55.983 lei; 
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             Facem menţiunea că atât mijloacele fixe cât şi obiectele de inventar se 
regăsesc evidenţiate în listele de inventariere întocmite cu ocazia inventarierii 
anuale în conformitate cu O.M.F. nr. 2861/2009. Totodată specificăm ca 
echipamentele achiziţionate în cursul anului 2020 au fost prevăzute în lista de 
investitii anexa 1b), aprobată de Adunarea Generală a Asociaţiei.  

        La capitolul active circulante suma totală este de 4.372.315 lei şi se 
compune din: 

�  materiale consumabile  în valoare de 2.597 lei; 

�   creanţe în valoare de 2.178.084 lei. Creanţele  sunt reprezentate de  
cotizaţiile membrilor asociaţi care nu au fost achitate pâna la data de 
31.12.2019. Cotizaţiile înregistrate sunt cele stabilite la inceputul fiecarui an 
în Adunarea Generala a Asociaţiei  în conformitate cu Actul constitutiv şi 
Statutul asociaţiei. Situaţia restanțelor semnificative se prezintă astfel: 

 
 
În anul 2020, cheltuielile Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA Călăraşi s-au realizat în conformitate cu Bugetul de  Venituri şi 
Cheltuieli  aprobat, valoarea  lor fiind sub nivelul prevederilor anuale, astfel s-a 
realizat un total  al cheltuielilor pentru  activităţile fără scop patrimonial în 
valoare de  1.026.952 lei. 

Cheltuielile  activităţi fără scop patrimonial se compun din: 

Realizat            Prevedere -BVC 

 

� Cheltuieli privind stocurile                        30.124 lei                 44.300 lei 

 

� Cheltuieli cu lucrări executate de terţi       57.872 lei                89.000 lei 

 

� Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi  67.153  lei           125.000 lei 

� Alte cheltuieli cu serviciile la terţi                 12.905 lei              20.500 lei 

� Cheltuieli cu salariile personalului             869.803 lei          1.170.900 lei 
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� Cheltuieli cu contribuţiile societății               15.936 lei              25.551 lei 

 
 
La data de 31.12.2020, situaţia cotizatiilor se prezintă astfel: 
 

 Cotizaţiile înregistrate sunt cele stabilite la începutul fiecărui an în 
Adunarea Generală a Asociaţiei  în conformitate cu Actul constitutiv şi Statutul 
asociaţiei. Situaţia restanțelor semnificative este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea Consiliului 
Judeţean/Local 

Cotizaţia 
anuală 
restantă 

2014-2020 

1 CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI                           
(410.000 lei/an) 

410.000 

2 CONSILIUL LOCAL 
CĂLĂRAȘI               
(315.000 lei/an) 

340.000 

3 CONSILIUL LOCAL 
OLTENIȚA                      
(205.000 lei/an) 

1.185.598 

4 CONSILIUL LOCAL 
URZICENI                       
( 205.000 lei/an) 

125.000 

5 CONSILIUL LOCAL    
LEHLIU-GARĂ                                    
(30.000 lei/an) 

75.000 

6 CONSILIUL LOCAL 
BUDEȘTI                  
(30.000 lei /an) 

120.750 

7 CONSILIUL LOCAL 
FUNDULEA                     
(25.000 lei /an) 

28.219 

8 UAT-uri DIN MEDIUL  119.039 
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RURAL 

 TOTAL – Cotizație 
restantă 

2.403.606 

 COTIZAȚIE ANUALĂ 
APROBATĂ 

1.361.200 

 COTIZAȚIE 
ÎNCASATĂ ÎN 2019 

1.144.723 

 Menţionăm că pe parcursul anului au fost întocmite adrese de înştiinţare 
privind obligaţiile restante ale membrilor asociaţi cât şi perioadele scadente ale 
plăţii acestora. Cu ocazia inventarierii anuale au fost făcute punctaje şi au fost 
transmise extrase de cont pentru cotizaţiile  restante aferente primăriilor din  
oraşele asociate, prin poştă, cu confirmare de primire. Acolo unde a fost 
necesar, la UAT-urile cu restanțe cu o vechime mai mare de 2 ani, au fost 
trimise notificări si somaţii de plată. Sumele au fost lămurite acolo unde au fost 
diferenţe, iar  unde nu au fost contestaţii,  rezultă că sumele din evidențele 
noastre sunt înregistrate şi în evidenţele contabile ale asociaţiilor şi sunt 
recunoscute. 

3. Activitate  juridică 
 
 Activitatea juridică în anul 2020 s-a derulat prin intermediul unui contract 
de colaborare cu Cabinet avocat Constantin Iosif, și a cuprins, în principal, 
următoarele activități : 
-  au fost emise puncte de vedere cu privire la propunerile de modificare ale 
actelor constitutive ale asociației și operatorului regional 
-  asociatia a fost reprezentată în fața instanțelor, după cum urmează :  pe 
rolul instanţelor de judecată au fost 3 dosare, împotriva UAT Oltenița, UAT 
Budești şi UAT Ileana. În cazul primelor două UAT-uri procedura a fost 
reprezentată de executarea silită a sumelor stabilite de instanţă în urma 
sentinţelor din cursul anului 2019. Procedura a fost îngreunată, amânată chiar, 
de reglementarile speciale apărute ca urmare a pandemiei COVID-19. În cazul 
UAT Ileana a fost obţinută decizia favorabilă a instanţei cu privire la cotizaţia 
restantă la data acţiunii. 
 
4. Procesul achiziţiei clădirii de birouri în care îşi are sediul Asociaţia 
 

În anul 2020 s-a finalizat procesul de achiziţie al clădirii de birouri, proces 
aflat în derulare de 3 ani de zile. În data de 26.02.2020 a fost întocmit contractul 
de vânzare-cumpărare, clădirea de birouri trecând în proprietatea A.D.I. 
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Ecoaqua în schimbul sumei de 1.442.370 lei reprezentând 300.000 Euro la 
cursul din data respectivă ( 4,8079 lei/eur ). În aceeaşi zi a fost încheiat şi 
contractul de comodat cu operatorul regional Ecoaqua S.A. şi a fost predată 
acestuia clădirea pentru folosinţă gratuită. 
 
5. Activitatea de achiziții publice 2020 
 

În anul 2020 în cadrul compartimentul achiziții publice al A.D.I Ecoaqua 
Călărași s-au derulat activităţi de realizare a programului de investiţii aprobat 
prin hotărârile A.G.A ; 

 - s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor 
şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi 
de posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

- au fost achiziționate, conform referatelor de necesitate realizate de 
fiecare compartiment, produse și servicii necesare pentru buna desfașurare a 
activității  asociatiei. Achizițiile au fost realizate prin utilizarea catalogului de 
produse/servicii din cadrul  Sistem informatic colaborativ pentru mediu 
performant de desfașurare al achizițiilor publice, procedura fiind cea de 
achiziție directă. 
 

 
Nr. 
Crt 

 
Obiectul 

achiziției directe 

 
COD 
CPV 

 
Sursa de 

finanțare 
1 Servicii Curațenie 90910000-9  proprii 

 2 Servicii de securitate a muncii 90910000-9 proprii 
3 Servicii service auto 50112100-4 proprii 
4 Servicii spălătorie auto 50112300-6 proprii 
5 
 Servicii juridice 79100000-5 proprii 

6 Servicii protecția muncii 79417000-0 proprii 
7 Servii filtru apă 51514110-2 proprii 
8 Servicii medicina muncii 85147000-1 proprii 
9 Servicii de marketing și promovare - 

presă 
 

90910000-9  proprii 

10 
 Servicii service IT 50300000-8 proprii 

 
 - au fost achiziționate   “Servicii de consultanță și de reprezentare juridică 
pentru Asociația  de Dezvoltare Intercomunitare Ecoaqua Călărași” , Codul de 
clasificare CPV : 79110000-8 Servicii de consultanță și de reprezentare juridică 
(Rev.2), fiind continuată colaboararea cu avocat Iosif Constantin; 
 - pentru a asigura  o bună comunicare și informare a publicului,  au fost 
încheiate contracte media, atât servicii print cât și online sau tv; 

- s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
 

                                 Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885 
                                  Tel 0242/316.764 Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

    22 
 

proceselor verbale prin încheierea contractelor de achiziţie publică;  
- s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu 

caracter public; 
- s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul anual al 

achiziţiilor, când situaţia a impuns-o, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi 
avizul compartimentului financiar contabil;  

- s-a urmărit concordanţa din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii 
bunurilor/serviciilor facturate cu cele cuprinse în prevederile contractuale sau 
comenziile emise după caz; 

- a fost propusă componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare 
contract ce urmează să fie atribuit; 

- a fost realizată strategia anuală de achiziții publice conform noi legislații 
în vigoare, pe baza referatelor de necesitate primite din partea 
compartimentelor asociației; 
 Toate contractele de achiziții au intrat în vigoare după aprobarea acestora 
de Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ECOAQUA. 
 
6. Activitatea de resurse umane 
 

Posturile aparatului tehnic al ADI ECOAQUA erau la începutul anului 2020 în 
număr de 11, în conformitate cu organigrama aprobată în Aunarea  Generală a 
Asociaților din data de 01.08.2018. 

Principala activitate în domeniul resurselor umane ale ADI ECOAQUA în 
2020 a fost  modificarea contractelor de muncă ale salariaților aparatului tehnic, 
în conformitate cu actele normative în vigoare privind pandemia cu COVID – 19, 
prin muncă la domiciliu pentru perioada 20.03.2020 – 14.05.2020. 

  
 
 

Director executiv, 
Niță Andrei 
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Nr.169/26.08.2021     
  

Raport General de Monitorizare  
a Contractului de Delegare 

 
 

 Aspecte generale privind activitatea operatorului ECOAQUA S.A. în 
anul 2020 
   

Societatea ECOAQUA S.A. aplică reglementările contabile aprobate prin 
Legea nr. 82/1991 a contabilității  și Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate. 

În conformitate cu organigrama societății, activitatea economico-financiară 
este organizată în 4 direcții economice, din care 1 la sediul central condusă de 
directorul economic ( care coordonează și activitatea direcțiilor economice de la 
nivelul sucursalelor) și una la nivelul fiecărei sucursale, conduse de un contabil-
șef. 

Fiecare sucursală precum și UIP are organizată contabilitate proprie pâna 
la nivel de balanță de verificare. În cazul sucursalelor se întocmește lunar câte 
o balanță de verificare la nivel de sucursală, respectiv una pentru UIP. 
 La nivelul sediului central se întocmește balanța de verificare pentru 
activitatea exclusivă de la sediul central, se consolidează balanțele tuturor 
subunităților într-o singură balanța de verificare, se întocmește BVC, bilanțul 
contabil și anexele acestuia, declarațiile lunare privind fiscalitatea salariilor, TVA 
și alte declarații, fundamentarea modificărilor de prețuri pe baza costurilor pe 
elemente de cheltuieli, pe activități și localități furnizate de sucursale și orice 
alte rapoarte și documente consolidate. 
 Societatea a întocmit, pentru anul 2020, situații financiare cu 5 
componente (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, 
situația modificărilor capitalului și note explicative), deoarece îndeplinește două 
din cele trei criterii reglementate de Ordinul 1802/2014 pct. 9 alin (4 ), Secțiunea 
1.3, respectiv numărul de personal și total active. 
 În cursul anului 2020,  cele trei sucursale (Călărași, Oltenița și Urziceni), 
au întocmit evidența contabilă pâna la balanța de verificare inclusiv, sub 
conducerea și responsabilitatea contabililor șefi de sucursale, iar UIP sub 
conducerea și responsabilitatea managerului de proiect și ofițerului financiar. 
Operațiunile între unitate și sucursalele sale au fost reflectate cu ajutorul 
contului 481 „Decontări între unitate și subunități”, cont care s-a închis la finele 
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anului. 
 Înregistrările contabile sunt efectuate în mod sistematic și cronologic cu 
ajutorul tehnicii de calcul și cu respectarea reglementărilor contabile menționate 
anterior. 
 Greutăți în derularea și întocmirea evidenței contabile au fost determinate 
de lipsa unui soft integrat și unitar la nivelul întregii societăți. La finalul anului 
2018 a fost demarată procedura de achiziție a unui sistem integrat ERP. În 
cursul anului 2019 s-a finalizat procedura de achiziție și a început 
implementarea sistemului integrat ERP. În cursul anului 2020 s-a anulat 
achiziția sistemului integrat ERP, societatea alegând o soluție informatică mai 
convenabilă. 
 În cadrul inventarierii anuale s-a verificat concordanța soldurilor conturilor 
din balanța de verificare cu cele din balanțele analitice. 
 Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere, nici între venituri și 
cheltuieli.  
 Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară, iar pentru trecerea pe 
costuri a stocurilor de materii prime și materiale costul mediu la data 
consumului. 
 

 Analiza rezultatului din exploatare 
 
lei 
Denumirea indicatorului             Exercițiul financiar 
  Precedent Curent 

0 1 2 
1. Cifra de afaceri netă 38796339 43217656 
2. Costul bunurilor vândute şi al serv. 
prest ( 3+4+5) 37222037 38114216 
3. Cheltuielile activităţii de bază 28532940 29876084 
4. Cheltuielile activităţii auxiliare 626090 724839 
5. Cheltuielile indirecte de producție 8063007 7513293 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de 
afaceri nete (1-2) 1574302 5103441 
7. Cheltuielile de desfacere 2033975 2130223 
8. Cheltuielile generale de 
administratie 5408492 5754401 
9. Alte venituri din exploatare 5979987 3244825 
10. Rezultatul din exploatare ( 6 – 7 – 
8 + 9 ) 111822 463641 
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 În cadrul societății ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI, prețurile și tarifele pentru 
principalele activități  au fost stabilite,  ajustate  și  modificate conform 
prevederilor legislative în vigoare.  

 
Evoluția tarifelor în anul 2020 se prezintă astfel: 
 
Atât pentru activitatea de apă cât și pentru cea de canalizare, s-a practicat 

preț unic la apă și tarif unic la canalizare-epurare în toată aria de operare, după 
cum urmează: 

 
Activitatea  Aviz ANRSC Pret/ 

tarif 
avizat 
lei/mc 

Hotărarea ADI 
de aprobare 

Pret/ 
tarif 
aprobat 
lei/mc 

Data 
 aplicării 

Nr. Data Nr. Data 

Apă 504896 23.05.2017 3.77 18 26.07.2017 3.77 01.09.2017 
Canalizare 
- Epurare 

504896 23.05.2017 3.25 18 26.07.2017 3.25 01.09.2017 

Apa 
industrială 

502785 29.03.2017 3.12 13 31.05.2017 3.12 01.06.2017 

Apă 712947 10.09.2019 4.56 4 31.01.2020 4.15 01.03.2020 
Canalizare 
- Epurare 

712947 10.09.2019 3.82 4 31.01.2020 3.58 01.03.2020 

 
 

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, 
conducere și de supraveghere 

 
Structura  numărului mediu de personal realizat în anul 2020 se prezintă astfel: 
Personal cu studii superioare =77 
 - din care: cu funcţii de conducere = 14 
 Personal cu studii superioare de scurtă durată = 26 
 - din care cu funcţii de conducere = 11 
 Personal TESA cu studii medii și școli tehnice = 45 
 Muncitori calificaţi = 343 
 Muncitori necalificaţi = 13 
          TOTAL  504 

 
 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
  

Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885  
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

 

4 
 

Structura numărului  de personal realizat în anul 2020, pe grupe de 
vârstă: 

    2019 2020 
BĂRBAŢI - 

TOTAL   405 392 
  25-34 ani 14 13 
  35-44 ani 75 73 
  45-54 ani 144 137 
  peste 55 ani 172 169 

FEMEI - 
TOTAL   119 112 

  25-34 ani 13 14 
  35-44 ani 27 25 
  45-54 ani 49 45 
  peste 55 ani 30 28 

TOTAL 
GENERAL   524 504 

 
 

 
 
 

Structura numărului de personal realizat în anul 2020, pe subunităţi: 
  

Subunitatea 
Total 
2019 

din care: Total 
2020 

din care: 
femei bărbaţi femei bărbaţi 

Sediul 
Ecoaqua 15 10 5 11 7 4 
Sucursala 
Călăraşi 303 55 241 295 55 240 
Sucursala 
Olteniţa 108 26 81 108 24 84 
Sucursala 
Urziceni 88 20 66 80 20 60 
U.I.P. 10 6 4 10 6 4 

TOTAL 
GENERAL 524 117 397 504 112 392 

 

 
 Pentru plata salariilor s-a consumat în cursul anului un fond de salarii 
brute de 23.196.480 lei. La aceasta se adaugă suma de 1.582.530 lei 
reprezentând cheltuieli cu tichetele de masă. 
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 Fiscalitatea (angajator și cea reținută de la angajați) pentru acest fond de 
salarii, reprezentând CAS, CASS, contribuție asiguratorie pentru muncă și fd. 
handicap, s-a ridicat la suma de 10.867.889 lei, din care fiscalitate suportată de 
angajator (CAM si fd. handicapați) reprezintă 963.094 lei.  
 Pentru plata consiliului de administrație s-a consumat un fond de salarii 
brute de 204.291  lei. 
 
 
 

1. Monitorizarea activității operatorului 
 
Referitor la activitatea de monitorizare a operatorului, trebuie menționat 

caracterul specific al anului 2020 care a fost marcat de pandemia de 
coronavirus.  Condițiile impuse privind distanțarea socială au avut repercusiuni 
asupra modului de desfășurare a ședințelor comune de lucru dintre operator și 
asociație, ședințele desfășurându-se cu preponderență în mediul on-line. Au 
participat din partea operatorului directorul general, directorul comercial, 
directorul tehnic, directorul economic, reprezentantul compartimentului de 
monitorizare iar din partea asociației au participat directorul executiv, șeful 
serviciului tehnic, contabilul șef unde au fost puse în discuție aspecte privind 
asigurarea continuității alimentării cu apă, preluarea UAT-urilor în operare, 
raportarea indicatorilor, stadiul proiectului POIM.  

Activitatea de monitorizare a avut ca principal obiectiv identificarea 
problemelor existente ale sistemului de alimentare cu apă și canalizare,  
evaluarea dimensiunilor reale ale acestor probleme, astfel încât resursele 
asociației să fie alocate în mod corect pentru a se obține efecte maxime iar 
strategia de dezvoltare a serviciului să prioritizeze rezolvarea acestor probleme. 

 
Activitatea de monitorizare s-a derulat pe trei domenii: 

 A. -  monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare; 
 B. -  monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat prin 
 POIM; 
 C. - monitorizarea activității de preluare a comunelor în operare de către 
operator. 
 
 
 A. Monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare s-a 
concentrat în special pe evaluarea indicatorilor de performanță ai serviciului. 
Monitorizarea s-a făcut pentru rezultatele obținute în 2020 și compararea 
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acestora cu rezultatele obținute în 2019. Au fost analizați un număr de 1854 
indicatori (câte 90 indicatori pentru fiecare localitate plus 54 indicatori total 
operator)  structurați pe următoarele categorii: indicatori de performanță 
(numărul de contracte încheiate/reziliate pe categorii de utilizatori, numărul de 
întreruperi, numărul de reclamații, etc), indicatori de performanță garantați 
(pierderea de apă în rețea, consumul specific de energie electrică, etc), 
indicatori statistici (raportul dintre numărul de branșamente/racorduri și 
lungimea rețelei, etc)  și indicatori de monitorizare (calitatea apei, numărul de 
avarii, etc).  Situația acestor indicatori a fost prezentată Consiliului Director al 
Asociației și Adunării Generale a Asociaților. 
 Cei 1854 indicatori au fost centralizați într-o bază de date tip excel, fiind 
structurați pe fiecare localitate (90 indicatori), pe total operator (54 indicatori), pe 
ani (2013-2020) pentru localitățile în care s-a operat în această perioadă și pe 
categorii de indicatori (de performanță, garantați, statistici și de monitorizare). 
 
Baza de date este anexă la prezentul raport.  
 
 Pe parcursul anului 2020 a fost preluate în operare UAT-ul Chirnogi. 
Pentru această localitate nu s-a putut efectua o analiză comparativă a evoluției 
indicatorilor deoarece pentru anul 2019 nu există date. 
 
 Din analiza indicatorilor de performanță situația pierderilor de apă la 
nivelul operatorului se prezintă astfel: 
 
 Vol Apă 

pompată 
2019 (m3) 

 

Vol Apă 
facturată 
2019 (m3) 

 

Volum 
pierderi 

2019 
(m3) 

 

Procent 
pierderi 

2019 (%) 

Vol Apă 
pompată 
2020 (m3) 

 

Vol Apă 
facturată 
2020 (m3) 

 

Volum 
pierderi 

2020 
(m3) 

 

Procent 
pierderi 

2020 (%) 
 

TOTAL 10.063.381 5.636.990 4.426.391 43,98 10.799.331 5.916.799 4.882.532 45,21 

 
 Analizând datele prezentate în tabelul de mai sus precum și a indicatorilor 
din anexă la acest raport se remarcă o creștere a volumului de apă facturat și a 
volumului de apă pompat în rețea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
  

Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885  
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

 

7 
 

Producția privind serviciul de canalizare în anul 2020 (mc) comparativ cu anul 2019 : 
  

 
 

 
 
An 

 
Total 

 
 
TOTAL 

2019  5.026.940 
2020 5.081.280 
% 1,08 

 
 
Evoluția producției fizice a marcat o creștere de 735 mii mc (reprezentând 
7,31%) la apă și 54 mii mc (adică 1,08%) la canal. 
  
 Operatorul are în aria de operare la sfârșitul anului 2020 un număr total de 
33.230  branșamente pentru apă și 16.324 racorduri pentru  serviciile de 
canalizare (persoane fizice, persoane  juridice, instituţii publice). 
 Comparativ cu anul 2019 s-a înregistrat o creștere cu un număr de 1.381 
de branșamente de apă ( reprezentând 4,32 %) și o creștere cu un număr de 
305 racorduri de canalizare ( reprezentând 1,9 %) : 
 
 

 
 
 

 
 
 Referitor la calitatea apei furnizate este de menționat faptul că pe total 
operator se înregistrează un procent de conformitate de 96,56%, în scădere 
față de 98,41% în anul 2019, acest lucru fiind din cauza situației de la Lehliu Sat 
unde este foarte greu de menținut procesul, deoarece modificarea debitului 
atrage după sine mărirea concentrației de amoniu lucru care face necesar 
monitorizarea continuă și creșterea concentrației de clor pentru tratarea apei, la 
Nicolae Bălcescu starea forajului care asigură debitele de apă s-a deteriorat, iar 

Nr.Branșamente 
Total branșamente 

2019  2020 

Total Ecoaqua  31.852 33.230 

Nr.Racorduri 
Total racorduri 

2017  2018 

Total Ecoaqua  16.019 16.324 
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la Dorobanțu se înregistrează o variație foarte mare a concentrației de nitrați. 
  Deși valoarea indicatorului „Conformitatea cu calitatea apei uzate” pe total 
operator înregistrează o ușoară descreștere ( 86,39% în 2020 față de 89,67% 
în 2019) este de menționat situația de la Fundulea unde la stația de epurare 
debitele de apă au valori foarte mici, fapt care face ca stația de epurare să nu 
poata funcționa la parametrii proiectați iar la Lehliu Gară stația este 
subdimensionată față de debitele existente. 
 
 
Relația cu utilizatorii: 
 
 Prin intermediul unui contract derulat prin ADI ECOAQUA la sfârșitul 
anului 2016 s-a creat site-ul www.ecoaqua.ro, care este pagina oficială a 
companiei ECOAQUA și sunt cuprinse date și informații privind structura, 
organizarea, conducerea, date utile de contact, modalități de plată a facturii, 
informații de interes public, anunțurile cu privire la opririle furnizării apei, tarife 
precticate, bilanțurile contabile, activitatea AGA. Site-ul menționat este 
actualizat zilnic în ceea ce privește opririle furnizării apei sau întreruperi ale 
traficului cauzate de lucrările executate precum și străzile pe care se execută 
înlocuirea contorilor. 
 În vederea îmbunătățirii comunicării cu clienții în anul 2018 a fost deschis 
al doilea Centru de informare și relații cu publicul în incinta Casieriei Orizont din 
Municipiul Călărași. Aici se oferă detalii privind conținutul contractului de 
furnizare, modalitatea de facturare, se preiau sesizări și sugestii privind 
îmbunătățirea activității, sesizări și reclamații privind calitatea apei distribuite, 
părerile privind investițiile viitoare de extindere și modernizare a sistemelor de 
apă și canalizare.   
 În ceea ce privește semnalarea unor probleme privind parametrii de 
furnizare a apei (calitate, debit, presiune) dar și a avariilor din rețelele de apă și 
canalizare, utilizatorii se pot adresa celor 3 dispecerate cu program non-stop 
din Călărași, Oltenița și Urziceni. 
 
 
  
 B. Monitorizarea proiectului de asistență tehnică finanțat prin POIM  
 
 Proiectul de asistență tehnică a primit finanțare POIM prin contractul nr. 
24 din 09.02.2017, iar data de începere a lucrărilor a fost 10.04.2017. Începând 
cu luna octombrie a anului 2017 asociația elaborează și publică lunar pe pagina 
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proprie de internet un raport de monitorizare privind evoluția lucrărilor 
proiectului. 
 În data de 15.06.2018 studiul de fezabilitate a fost depus la Ministerul 
Fondurilor Europene spre analiză şi aprobare. A fost solicitată revizuirea 
succesivă a acestuia prin actualizarea Analizei Cost-Beneficiu și completarea 
cu informații comerciale și financiare solicitate de către Autoritatea de 
Management, răspunzând și solicitărilor formulate de către beneficiar, 
autoritățile publice locale și instituțiile finanțatoare ( AM POIM, JASPERS, BEI). 
 Pe parcursul anului 2020 au avut loc întâlniri de lucru comune Beneficiar, 
Consultant ROMAIR și instituții finanțatoare, în urma cărora JASPERS – 
Consultanul Comisiei Europene a formulat recomandări și note de observații în 
vederea revizuirii documentațiilor depuse pentru analiză și evaluare. 
  Astfel la sfârșitul anului 2020 a fost depusă revizia nr. 7 a studiului de 
fezabilitate conform căreia valoarea proiectului este de 267 milioane euro. 
 În urma solicitării asociației revizia 7 a studiului de fezabilitate a fost 
prezentată de către șeful UIP și consultantul Romair Consulting membrilor 
asociației.  
 
 
 C. Monitorizarea preluării în operare a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare aparținând UAT-urilor asociate.   
 De menționat faptul că din cauza lipsei documentațiilor necesare preluării 
și a problemelor tehnice apărute nu a fost respectat calendarul inițial de 
preluare în operare, acesta decalându-se. Pe parcursul anului 2020 a fost 
definitivată preluarea în operare a UAT-ului Chirnogi, urmând ca în anul 2021 să 
fie preluate în operare și celelalte localități membre ale Asociației . 

Personalul Asociației a acordat sprijin pentru  activitățile privind preluarea 
în operare - întocmirea și verificarea listelor de inventar, verificarea 
documentațiilor specifice (proiecte, hărți ale rețelelor, documentații de autorizare 
la diverse instituții, etc), asistență pentru elaborarea hotărârilor de consilii 
locale, etc. 
 
  
Concluzii: 
 
 

Menționând caracterul specific al anului 2020 care a fost marcat de 
pandemia de coronavirus, activitatea pe ansamblu, așa cum rezultă și din 
analiza indicatorilor, este pozitivă,. 
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 Analiza din acest document este de natură de a acoperi aspectele 
generale ale respectării Contractului de Delegare, situațiile particulare fiind 
semnalate prin activitatea de monitorizare curentă ce are drept scop, în primul 
rând, rezolvarea problemelor existente. 
 Problemele de neracordare a clienților din aria delegată la sistemul de 
canalizare creează greutăți gestiunii infrastructurii și pierderi economice 
operatorului. De asemenea acest aspect implică și probleme privind protecția 
mediului. 
 
 Se atașează la prezentul Raport indicatorii de performanță ai serviciului. 
 
 
 
 
 

Director Executiv, 
Niță  Andrei-Bogdan 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Chendea Adrian 
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Nr.168/26.08.2021 
 

Raportul Autorității Tutelare 
 
 
S.C. ECOAQUA S.A. este Operatorul Regional al serviciilor de alimentare cu 
apă potabilă şi de canalizare/epurare, operator licenţiat care deserveşte 
utilizatorii (populaţie, agenţi economici şi instituţii publice) de pe raza 
judeţului Călăraşi şi a Municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Arie de operare:  

1. judeţul Călăraşi:  
- municipiile Călăraşi şi Olteniţa;  
- oraşele Lehliu-Gară, Fundulea şi Budeşti;  

- comunele Dorobanțu, Lehliu-Sat, N. Bălcescu, Lupșanu, 
Ileana, Belciugatele, Independența, Spanțov, Crivăț, Plătărești, 
Chirnogi și Șoldanu. 

 
2. judeţul Ialomiţa: 

- municipiul Urziceni.  
- comunele Manasia și Grindu. 

Actionariat:  
S.C. ECOAQUA S.A. a fost înfiinţată în anul 2004, prin Actul constitutiv din 
25.08.2004, cu un capital social de 2.500 lei şi deţine Licenţa de operare- 
clasa 2, eliberată de ANRSC Bucuresti.Capitalul social al operatorului a 
suferit o serie de majorari. La data de 31.12.2018 situatia capitalului social 
este urmatoarea: 
 

Nr.      Structura 
crt. Actionari  Capital Capital Capital dupa 
   subscris subscris subscris capital 
    si varsat si nevarsat subscris* 
       
 Consl. Jud.     
1 Calarasi  2437860 2437860 0 32.80 
2 CL Calarasi 1872990 1872990 0 25.20 
3 CL Oltenita  1218930 1218930 0 16.40 
4 CL Urziceni 1218930 1218930 0 16.40 
5 CL Lehliu-Gara 178380 178380 0 2.40 
6 CL Budesti 356760 116760 240000 4.80 
7 CL Fundulea 148650 98650 50000 2.00 

 Total 7432500 7142500 290000 100.00 
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Conducerea societatii:  
În anul 2020 Adunarea Generala a Actionarilor a fost formata din urmatorii 
reprezentanti: 
Ianuarie – septembrie 2020  

• Grama Eduard - Consiliul Județean Călărași  
• Nae Sinel - Consiliul Local Budești  
• Sirbu Margarit – Consiliul Local Călărași  
• Țone Petre Consiliul Local Oltenița  
• Iacomi Iulian– Consiliul Local Lehliu Gară  
• Sava Constantin – Consiliul Local Urziceni  
• Dorobanțu Dorel - Consiliul Local Fundulea 
 

Septembrie – decembrie 2020 
• Iliuță Vasile - Consiliul Județean Călărași 
• Dulce Marius – Consiliul Local Călărași 
• Milescu Costinel – Consiliul Local Oltenița 
• Sava Constantin – Consiliul Local Urziceni 
• Iacomi Iulian – Consiliul Local Lehliu Gară 
• Dorobanțu Dorel – Consiliul Local Fundulea 
• Mihai Ilie – Consiliul Local Budești 

 
Pentru anul 2020 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea: 

1. Marin Ioan Cristian – președinte  
2. Iorgovici Claudiu Nicolae – membru  
3. Ghiliciu Sorin- membru  
4. Anghelache Georgiana Alina – membru  
5. Filimon Mihai- membru  
6. Nițu George Adrian- membru  
7. Ilie Marius Eugen- membru  

Toti cei 7 administratori au mandat provizoriu. 
 
Conform alin. 3 din Ordinul nr. 1952/2018 : 

- până la data de 20 ianuarie a anului 2021,  ADI ECOAQUA  a transmis  
anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare 
(2019),  



            

               

               Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 

 

Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885                                                                                   
        Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

 

- până la data de 20 iulie a anului 2021, ADI ECOAQUA  a transmis 
anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare (2020) și anexa 
nr. 2 pentru anul precedent de raportare (2019). 

Ca urmare a hotărârii Adunării Generale a asociației privind  formarea unei 
comisii mixte aparat tehnic A.D.I. – operator, au avut loc ședințe mixte de 
lucru, autoritatea tutelară solicitând operatorului datele necesare completării 
în timp util a declarației S1100 (transmisă către Ministerul de Finanțe). 
Totodată informațiile au fost actualizate și corelate, având ca finalitate  
”Raportul de activitate al autorității tutelare”, document întocmit în 
conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și 
aprobată prin Legea nr. 111/2016.     
 
 

Director executiv, 
Niță Andrei Bogdan 

 
 

Întocmit, 
Decu Adriana
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