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 Nr. 11 / 22.06.2022 
 
                                                       

P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 22 iunie 2022 în şedinţa 

Adunării Generale a Asociaților A.D.I. 
ECOAQUA 

 
 
 În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 22 iunie 2022 a avut loc 
Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. ECOAQUA, prin aplicația zoom și whatsapp. Au 
fost prezenți un număr total de 27 reprezentanți ai U.A.T.-urilor membre ale asociației 
respectiv prin aplicația zoom și whatsapp, astfel: Județul Călărași, Municipiul Călărași,  
Municipiul Urziceni, Municipiul Oltenița, Orașul Lehliu – Gară, Comuna Budești, Comuna 
Belciugatele, Comuna Chiselet, Comuna Chirnogi, Comuna  Crivăț, Comuna Coșereni, 
Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Grindu, Comuna 
Independența, Comuna Luica, Comuna Lehliu Sat, Comuna Lupșanu,  Comuna Manasia, 
Comuna  Plătărăști, Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Sărulești, Comuna Ulmu, 
Comuna Vâlcelele și Comuna Valea Argovei.                                                                                                                             

Fiind prima convocare, ședința este  statutară.  
Participă ca invitați domnul Grama Eduard – director general al Ecoaqua, domnul 

Boeru Gheorghe – director general și doamna Alina Oancea – expert financiar  din partea 
Romair Consulting, domnul Mircea Toma – manager UIP Ecoaqua, domnul Groapă Ionuț 
din partea Ecoaqua. 
   

Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
 

1. Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.17 la Contractul de Delegare; 

2. Prezentarea spre aprobare a Strategiei de tarifare a “Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a 
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’, 
conform adresei Ecoaqua nr.1424/10.06.2022; 
 

3. Diverse. 

 

1.Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.17 la Contractul de Delegare; 

 Domnul Groapă Ionuț prezintă membrilor AGA, Actul Adițional nr.17 la Contractul 
de Delegare cu privire la mișcarea bunurilor de retur pe anii 2020 și anul 2021, inclusiv 
documentația aferentă intrărilor și ieșirilor pentru fiecare UAT, conform adresei 
nr.1506/14.04.2022. 

 Supus la vot, Actul Adițional nr.17 la Contractul de Delegare este votat cu 26 voturi 
pentru și o abținere din partea Municipiului Călărași. 

 

2.Prezentarea spre aprobare a Strategiei de tarifare a “Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului 
Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’, conform adresei 
Ecoaqua nr.1424/10.06.2022; 
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 Având în vedere adresa nr.1425/10.06.2022 prin care Ecoaqua înaintează către 
președintele asociației  propunerea pentru emiterea unei hotărâri AGA ADI Ecoaqua 
pentru aprobarea Strategiei de tarifare modificată pentru “Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului 
Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’, membrii AGA solicită 
lămuriri reprezentanților consultantului Romair Consulting.  

Domnul Boer Gheorghe- director general al  Romair Consulting informează membrii 
AGA că Strategia tarifară propusă respectă toate cerințele Ghidului de realizare a Analizei 
Cost – Beneficiu și este agreată de JASPERS. Condiția pentru obținerea finanțării este 
aprobarea Strategiei tarifare astfel încât să poată fi aplicată începând cu 01 august 2022. 
Costurile totale ale proiectului se ridică la 383.070.491 euro. 

În continuare doamna Alina Oancea – expert financiar al Romair Consulting pre-
zintă membrilor AGA: potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Anexa 3 – Dezvoltarea infrastructurii de me-
diu în condiții de management efficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2 Creșterea 
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare 
cu apă potabilă a populației, pentru întocmirea Aplicației de finanțare a proiectului este 
necesară aprobarea Strategiei de tarifare. 

 
 Strategia de tarifare propusă astfel: 
 

Strategie 

tarifare 

Tarif initial 

RON/m3 

  2022 

% 

2023 

% 

2024 

% 

2025 

% 

2026 

% 

Tarif apă 5.56 38,40% 

 

0% 4,00% 12.00% 15.00% 

Tarif 

canalizare 

3.82 36.00% 2.00% 12.00% 16.00% 6.00% 

 

Creșterile tarifare propuse sunt creșteri în termeni reali ce vor fi aplicate în anul 
2022  începând cu 1 august, iar din anul 2023 vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie. 
Pentru anul 2022, în modelul financiar sunt prevăzute creșteri de 16% la tariful apă și 
15% la tariful canal. Având în vedere că acestea vor fi applicate de OR începând cu data 
de 1 august 2022, în cadrul strategiei tarifare au fost incluse creșteri de 38.40%, 
respective 36%. De asemenea, suplimentar față de creșterile tarifare în termeni reali 
propuse și aprobate, Operatorul va ajusta tarifele în fiecare an, începând cu 1 august, 
respective 1 ianuarie, si cu inflația. 
 Supusă la vot, Politica tarifară este votată cu 26 voturi pentru și o abținere de la 
Municipiul Călărași. 
 

Preşedinte 

 Sava Constantin 

 

Secretar 

Fulga Marius 


