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 Nr. 15 / 22.09.2021 
 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 22 septembrie2021 în şedinţa 

Adunării Generale a Asociaților A.D.I. 
ECOAQUA 

 
 
 În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 22 septembrie 2021 a avut loc 
Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. ECOAQUA, prima convocare, în regim de 
videoconferință prin aplica și whatsapp. Au fost prezenți un număr total de 24 reprezentanți 
ai U.A.T.-urilor membre ale asociației respectiv: Judetul Călăraşi, Municipiul Urziceni, 
Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița și Comuna Coșereni au fost prezenți fizic la sediul 
asociației; Orașul Fundulea, Comuna Belciugatele, Comuna Alexeni, Comuna Crivăț,    
Comuna Gîrbovi, Comuna Grindu, Comuna Lehliu Gară, Comuna Luica, Comuna Manasia,   
Comuna Reviga,  Comuna Sărulești, Comuna Tămadau Mare, Comuna Vasilați prin 
aplicația zoom iar Comuna Independența, Comuna Plătărești, Comuna Șoldanu, Comuna 
Dorobanțu, Comuna Dor Mărunt și Comuna Lehliu Sat prin aplicatia whatsapp. 
 Astfel fiind prezenți un numar de 24 de reprezentanți din 36, ședința este statutară. 
 
 La sedință au participat ca invitați domnul Dragoș Dincă, consultant pentru 
întocmirea strategiei de dezvoltare a serviciului și Comuna Valea Argovei. 
  
 De asemenea este citită și supusă la vot ordinea de zi care este votată în 
unanimitate. Secretar al ședinței este propus domnul Fulga Marius – reprezentantul al 
Consiliului Județean Călărași, care este votat în unanimitate. 
 
 
 

1. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru semestrul I, anul 2021; 
2. Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al asociației pentru anul 

2020 și a rapoartelor anexate acestuia; 
- Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,  
- Raportul Autorității Publice Tutelară, 
- Raportul Comisiei de Cenzori. 

3. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.16 la Contractul de Delegare; 
4. Prezentarea spre aprobare a solicitării de aderare în asociație a UAT-ului Valea 

Argovei; 
5. Propunerea de înlocuire a unui UAT din componența Consiliului Director al 

asociației; 
6. Propunere spre aprobare a modificărilor Actului Constitutiv, a Statutului 

asociației cu privire la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi; 
7. Discuții privind Strategia de Dezvoltare – prezentare consultant; 
8. Diverse. 
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7.Discuții privind Strategia de Dezvoltare – prezentare consultant; 
 Domnul Sava Constantin, președinte al asociației dă cuvantul domnului Dragoș 
Dincă, consultant pentru întocmirea strategiei de dezvoltare a serviciului. 
 Acesta prezintă membrilor adunării stadiul întocmirii strategiei de dezvoltare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru următoarea perioadă de 5 ani. 
Solicită sprijin din partea membrilor asociaţiei în întocmirea fişei distribuite, informaţiile 
respective fiind necesare în întocmirea strategiei. În perioada următoare consultantul se va 
deplasa la fiecare unitate administrativă, va colecta datele necesare şi va discuta cu 
factorii de decizie locali oportunităţile şi necesităţile de dezvoltare a fiecărei zone, în 
perspectiva implementarii POIM şi a atragerii de noi finanţări prin programe locale şi 
naţionale. Prezentarea consultantului nu s-a finalizat datorită intervenţiei participanţilor la 
adunare care au solicitat informaţii cu privire la stadiul de implementare a proiectului POIM 
2014 – 2020. 
 
1.Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pentru semestrul I, anul 2021; 

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației împreună cu domnul Rareș 
Gaidamut, contabil al asociației prezintă execuția bugetară a semestrului I 2021. Există 
economii la majoritatea capitolelor din buget. Nu au existat depășiri ale acestora. 

Supusă la vot, execuția bugetară pentru semestrul I al anului 2021 este votată în 
unanimitate. 

 
 

2.Prezentarea spre aprobare a Raportului de activitate al asociației pentru anul 2020 
și a rapoartelor anexate acestuia; 

- Raportul General de Monitorizare a Contractului de Delegare,  
- Raportul Autorității Publice Tutelară, 
- Raportul Comisiei de Cenzori. 
Raportul de activitate al asociației pentru anul 2020 impreună cu rapoartele anexate  

a fost transmis pe mail către toți membrii asociați. Membrii asociați prezenți la acestă 
ședință nu au avut/ cerut clarificări asupra raportului. 
 Supus la vot, Raportul de activitate al asociației împreună cu rapoartele anexate 
acestuia a fost votat în unanimitate. 
 
 
3.Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.16 la Contractul de Delegare; 
 Domnul Niță Andrei, director executiv al asociației, prezintă Actul adițional nr.16 la 
Contractul de Delegare, astfel în acest act sunt adăugate Consiliul Județean Călărași, 
conform HCJ nr.134/29.07.2021 și Comuna Sărulești, conform HCL nr.54/24.08.2021. 
 Supus la vot, Actul adițional nr.16 la Contractul de Delegare este votat în 
unanimitate. 
 
 
4.Prezentarea spre aprobare a solicitării de aderare în asociație a UAT-ului Valea 
Argovei; 
 Domnul Sava Constantin, președinte al asociației prezintă solicitarea comunei Valea 
Argovei, prin adresa nr.3477/08.09.2021 de a adera în ADI Ecoaqua. De asemenea la 
mapa ședinței sunt prezentate două hotarâri ale Consiliului Local Valea Argovei astfel, 
HCL nr.35/31.08.2021cu privire la aprobarea aderării comunei Valea Argovei la ADI 
Ecoaqua și HCL nr.36/31.08.2021 prin care este mandatat reprezentantul comunei Valea 
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Argovei în vederea exercitării atribuțiilor în AGA ADI Ecoaqua. 
 Supusă la vot, solicitarea comunei Valea Argovei de a adera la ADI Ecoaqua, este 
votată în unanimitate. 
 
 
5.Propunerea de înlocuire a unui UAT din componența Consiliului Director al 
asociației; 

 Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune înlocuirea din 
componența Consiliului Director al asociației al UAT-ului Coșereni cu UAT-ul Manasia. 
 Membrii AGA sunt de acord cu această solicitare și supusă la vot, înlocuirea din 
componența Consiliului Director al asociației a UAT-ului Coșereni cu UAT-ul Manasia 
este votată cu 23 voturi pentru și o abținere, respectiv a comunei Coșereni. 

 
 
6.Propunere spre aprobare a modificărilor Actului Constitutiv, a Statutului asociației 
cu privire la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi; 

 Domnul Sava Constantin, președinte al asociației propune membrilor asociați 
prezenți, o actualizare a Actului Constitutiv și a Statutului asociației prin acte adiționale, 
care să cuprindă aderarea comunei Valea Argovei și modificarea componenței Consiliului 
Director, aprobate în această ședință. 
 Supusă la vot acualizarea Actului Constitutiv și al Statutului asociației este votată în 
unanimitate. 
 
La punctul Diverse nu au avut loc discuții. 

 

 

Sava Constantin 

 

Secretar 

Fulga Marius 


