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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Statutului prin Act Adițional nr.5 și Actului Constitutiv prin 

Act Adițional nr.3 al ADI ECOAQUA  

    Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniţi în şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţilor din data de  10.11.2022. 

Având în vedere: 

• O.G.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu 
modificările si completările ulterioare; 

• Actul Constitutiv și Statutul asociaţiei; 

• Procesul verbal al ședinței Consiliului Director al asociației nr.17/10.11.2022; 

• Procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA nr. 18 / 10.11.2022; 

 
HOTĂRĂSC: 

Art.1:  Se aprobă modificarea Statutului prin Act Adițional nr. 5 și modificarea Actului 

Constitutiv prin Act Adițional nr.3 ale ADI Ecoaqua, conform anexei; 

Art.2: Secretariatul ADI ECOAQUA comunica prezenta hotărâre membrilor asociaţi și 

aparatului tehnic al Asociației. 

 
 

 
PREŞEDINTE  

A.D.I. ECOAQUA 

Constantin SAVA  
 
 
 
 
 
Nr.16                                                                                                               Secretar,                                                                                   
Adoptată la Călăraşi                                                                                     Fulga Marius                                              
Astăzi, 10.11.2022 
 



 

ACT ADIȚIONAL NR. 3/2022 

la 

ACTUL CONSTITUTIV al  

Asociației de Dezvotare Intercomunitară ECOAQUA 

 

 Membrii asociaţi, luând act de:  

         Prevederile art. 28, alin. 2, lit. b și alin. 21 din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Legea nr. 225/2016, 

         Hotărârea A.G.A. A.D.I. ECOAQUA nr.  16 din 10.11.2022, au hotărât 
modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ecoaqua conform O.G. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările 
ulterioare. 

           Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOAQUA de utilități publice pentru serviciul de alimentare 
cu apă și de canalizare, autentificat sub nr. 26/22.01.2020, Baroul Călărași, 
Cabinet avocat Iosif S. Constantin, înscris în Registrul special Grefa 
Judecătoriei Călărași, ramân neschimbate.  

          I. Se modifică art. V, alin. 2 din Actul Constitutiv, după cum 
urmează : 

Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza 
în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform 
prevederilor art. 28 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta 
definit de art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de 
unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 
 

- celelalte prevederi raman nemodificate. 

 



         II. Pentru desfăşurarea procedurilor de modificare a Actului 
Constitutiv şi  Statutului Asociaţiei se împuterniceşte domnul Iosif 
Constantin, având funcția de  avocat, domiciliat în Călăraşi, str.Stirbei 
Voda, nr.5, bl.K1, sc.3, et.1, apt.1, jud.Calarasi. 
 Prezentul Act Adiţional la Actul Constitutiv a fost redactat în 4 (patru) 

exemplare originale, azi, data autentificării. 

 



   ACTUL ADIȚIONAL NR. 5/2022 

la  

STATUTUL  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 

 

      Membrii asociați, luând act de : 

      Promulgarea Legii 225/2006 care modifica Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitați publice, 

      Hotărârea A.G.A.  A.D.I. ECOAQUA nr. 16 din 10.11.2022 privind aprobarea 
actului aditional la statut, au hotărât modificarea Statutului  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA conform O.G.26/2000 cu privire la 
asociaţii si fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările și completările 
ulterioare. 

      Celelalte prevederi ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA de utilități publice pentru serviciul  de alimentare cu apă și de 
canalizare, autentificat sub nr. 26/22.01.2020, Baroul Călărași, Cabinet  avocat 
Iosif S. Constantin, înscris în Registrul special  Grefa Judecătoriei Călărași,  rămân 
neschimbate. 

I. Modificari : 

Cap. II. art. 4, alin. 3, se modifică după cum urmează : 

Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza în 
baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de 
delegare) atribuit direct, conform prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este 
acesta definit de art. 2 Iit. g 1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare operatorul). 

Cap. IV. art. 12, se va completa cu alin. 7, dupa cum urmează : 

(7) Unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitara având ca scop serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 
care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același 
operator/operator regional se pot retrage din asociație înainte de data expirării 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității 



celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris al entităților 
finanțatoare, în situația în care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate de 
fonduri europene, și numai după plata despăgubirilor prevazute în contractele de 
delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice.  

Cap. V. art. 16, alin. 3, pct. d se va înlocui, după cum urmează : 

d) aprobarea cotei de pierderi de apă justificată de starea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă, pe baza bilanțului apei; 

Cap. V, art. 17, alin 2, lit. b, pct. 3, se va înlocui după cum urmează : 

3) Planurile de investiții propuse de operator se aprobă de către adunarea 
generală a Asociației în corelare cu strategia asociației de dezvoltare a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare a Asociației. Acestea vor fi anexe la 
contractul de delegare și fac parte integrantă din acestea. 

Cap. V, art. 17, alin. 2, lit. c, se va înlocui după cum urmează : 

c) Politica tarifară 

1. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, precum și strategia privind 
redevența se aproba de către adunarea generală a Asociației, în baza mandatului 
special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației, cu 
respectarea avizului conform A.N.R.S.C.. Tarifele vor fi aprobate conform 
legislației în vigoare. 

2. Formula de ajustare tarifară se aprobă de către Adunarea generală a Asociației, 
pe baza avizului A.N.R.S.C.. 

Cap V, art. 21, alin. 1, se va completa după cum urmează : 

Art. 21. (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- j) şi art 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu 
pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât 
în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii 
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. În situația în care autoritățile 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunța asupra hotărârilor 
privind acordarea mandatelor speciale în termen de 30 zile de la primirea 
solicitării, se prezuma că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit 
delegarea atribuțiilor lor. 

Celelalte prevederi rămân nemodificate. 



II. Pentru desfăşurarea procedurilor de modificare a Actului Constitutiv şi  
Statutului Asociaţiei se împuterniceşte domnul Iosif Constantin, având funcția 
de  avocat, domiciliat în Călăraşi, str.Stirbei Voda, nr.5, bl.K1, sc.3, et.1, apt.1, 
jud. Calarasi. 
 

Prezentul act adițional la Statut a fost redactat în 4 ( patru ) exemplare 
originale, data autentificării. 

 

 


