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P R O C E S   -   V E R B A L
încheiat azi 26 iulie 2017 în şedinţa

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În  conformitate  cu  statutul  şi  actul  constitutiv,  astăzi  26  iulie  2017  s-a  întrunit
Consiliul Director al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 6
membrii din 7, ședința este statutară.
           Au fost luate in discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea tariful unic pentru apă potabilă şi canalizare din aria de operare a
operatorului regional Ecoaqua S.A;

2. Propunerea spre aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post
vacant  de  specialist  în  domeniul  ingineriei  din  cadrul  aparatului  tehnic  al
asociaţiei;

3. Prezentarea situaţiei cotizaţiilor ;
4. Informare  privind  prevederile  Ministerului  Fondurilor  Europene  cu  privire  la

ieşirea din asociaţie a unor comune;
5. Analiza situaţiei comunei Ion Roată din judeţul Ialomiţa;
6. Diverse

1. Aprobarea tariful unic pentru apă potabilă și canalizare din aria de operare
a operatorului regional Ecoaqua S.A;

Domnul  Deculescu Valentin  –  Preşedinte al  asociaţiei:  după ce a fost  analizată
documentația pusă la dispoziție de către operator, cu privire la majorarea tarifului la apa
potabilă,  în cadrul şedinţei  Consiliului  Director din 18.07.2017, s-a solicitat operatorului
Ecoaqua S.A un memoriu care să cuprindă un tabel cu actualul tarif și tariful majorat, cu
explicații  pentru  fiecare  capitol  cuprins  în  ’’Structura  pe  elemente  de  cheltuieli  pentru
modificarea prețului la apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de
operare pentru ECOAQUA S.A’’ și ’’Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea
tarifului la canalizare”, aceste structuri fiind aprobate de către ANRSC. 

Pentru şedinţa de astăzi operatorul a transmis memoriul solicitat
Domnul  Cezar  Neagu  –  director  general  al  Ecoaqua  S.A.  prezină  argumentele

pentru majorarea  tarifului la apa potabilă şi canalizare: din anul 2015 Ecoaqua S.A. se
află în plin proces de extindere care ar trebui să se încheie la sfârşitul acestui an.
De-a lungul timpului tariful a fost modificat odată la 2 ani, în contractul de finanţare fiind
prevăzută majorarea o dată pe an.

Necesitatea  creşterii  tarifului  se  motivează în  primul  rând prin  faptul  că  salariul
minim pe economie a crescut din luna februarie 2017 la 1.450 lei, influenţă care nu se
acoperă prin tarifele actuale, operatorul asigurând cu mari eforturi nivelul minim garantat .
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În urma simulărilor, discuţiilor şi negocierilor cu sindicatele s-a majorat cu 20% fondul de
salarii dar pentru a păstra societatea viabilă se aplică o formulă de calcul ce ponderează
salariile până la aprobarea majorării tarifului.
Al  doilea  motiv  îl  constituie  costurile  de  operare  pentru  investiţii  noi:  orice  localitate
preluată de către operator aduce şi creşteri ale cheltuielilor, în special staţiile de tratare a
apei au generat şi vor genera costuri de exploatare foarte ridicate. Costurile de exploatare
au crescut pentru că au apărut 2 staţii  de epurare noi (Fundulea, Budeşti), o staţie de
tartare a apei la Fundulea și au fost preluate în exploatare o parte din comunele membre
ale asociației.

De menționat este și faptul că în tariful actual, un procent de 12% este reprezentat
de redevenţa pentru împumutul  făcut de către operator pentru cofinanțarea proiectelor
finanțate prin programele Samtid şi POS Mediu. Suntem printre primii operatori din ţară
care au accesat în totalitate grantul din POS MEDIU, ratele de cofinanțare s-au plătit la
timp din împrumuturile contractate, iar ratele de rambursare a împrumuturilor împreună cu
dobânzile aferente, incluse în elementele de cheltuieli prezentate fac să pară prețul apei
potabile și tariful pentru canalizare-epurare mai mari decât sunt de fapt. 

Doamna Iuliana Tudor – director economic al Ecoaqua subliniază că preţul a fost
fundamentat pe baza cheltuielilor înregistrate, reale, cheltuieli justificate prin documente
care  s-au  transmis  şi  la  ANRSC  Bucureşti,  obţinându-se  avizul  ANRSC
nr.504896/23.05.2017.

În  memoriul  prezentat,  elementele  de  cheltuieli  ce  compun  preţul  unic  la  apa
potabilă şi la canalizare-epurare sunt prezentate comparativ pentru tariful vechi şi tariful
majorat propus. 

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua S.A. relatează că în structura
pe elemente de cheltuieli  pierderile cu apa potabilă sunt cuprinse în cantitatea de apă
prognozată.

Se solicită majorarea prețului pentru apa potabilă cu 16 %, ajungându-se la un preț
total de 3,77 lei/mc și a tarifului la canalizare-epurare cu 17% ajungându-se la un tarif total
de 3,25 lei/mc

Membrii consiliului director au fost de acord cu majorarea tarifului la apa potabilă şi
a  tarifului  la  canalizare-epurare  şi  propun  prezentarea  spre  aprobare  in  Adunarea
Generală a Asociaţilor.

2. Propunerea spre aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui
post  vacant  de  specialist  în  domeniul  ingineriei  din  cadrul  aparatului  tehnic  al
asociaţiei;

Domnul  Alin-Bogdan  Drăgulin  –  director  executiv:  odată  încheiat  contractul  de
finanţare a proiectului  poim 2014-2020,  asociaţia  va  trebui  să deruleze două tipuri  de
activităţi de o complexitate pe care nu a mai întâlnit-o până în acest moment: elaborarea
strategiei  de  dezvoltare  a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  pe  teritoriul
unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei şi monitorizarea lucrărilor ce se vor
derula  ca  urmare  a  aprobării  cererii  de  finanţare  elaborate  în  cadrul  proiectului  de
finanţare. Elaborarea strategiei de dezvoltare presupune ca informaţiile preluate din cadrul
proiectului să fie completate cu cele preluate din teren pentru localităţile ce nu fac parte
din proiect. După preluarea informaţiilor necesare, trebuie să se evalueze atât necesarul
de resurse cât şi resursele ce vor fi disponibile pentru aducerea sistemelor de alimentare
cu apă şi  canalizare  la  nivelul  solicitat  de  legislaţia  în  vigoare,  norme europene.  Prin
cereea de finanţare în baza căreia a fost încheiat contractual de finanţare s-a evaluat că



va fi necesar să se deschidă 16 contracte de lucrări, ceea ce va duce la deschiderea unui
număr mare de şantiere în toate localităţile incluse în proiect.

Având  în  vedere  această  creştere  preconizată  a  volumului  de  activităţi  domnul
director executive al ADI Ecoaqua propune completarea întregii organigrame şi scoaterea
la  concurs  a  postului  vacant  de  inginer.  Deasemenea este  prezentată  şi  fişa  postului
pentru postul de specialist în domeniul ingineriei.

Supuse la vot completarea organigramei, scoaterea la concurs a postului vacant de
specialist în domeniul ingineriei  şi fişa postului sunt votate în unanimitate.

Sunt propusi ca membri ai comisiei pentru organizarea concursului pentru postul
vacant de specialist în domeniul ingineriei: Drăgulin Alin-Bogdan, Groapă Ionuţ, Căşaru
Marian iar pentru comisia de contestaţii: Deculescu Valentin, Gaidamut Rareş şi Filimon
Mihai.

Supuse la vot cele două comisii sunt aprobate în unanimitate.

3.Prezentarea situaţiei cotizaţiilor

Domnul  Alin-Bogdan  Drăgulin  –  director  executiv,  informează  membrii  AGA  cu
privire la stadiul cotizaţiilor şi deasemenea stadiul restanţelor care urmează a se prescrie.
La data de 23.06.2017 următoarele U.A.T –uri  au fost somate prin  Somaţie  de Plată:
Radovanu, Mitreni, Grădiştea, Fundeni, Tămădău Mare, Chiselet, Nicolae Bălcescu.
 După curgerea termenului de 15 zile, dat prin somaţiile de plată, s-au introdus cereri de
Ordonanţă de plată – OUG 119 / 2007 art.1014 CPC ş.u la Judecătoria Călăraşi pentru
următoarele U.A.T uri:  Mitreni cu termen 06.09.2017, Grădiştea cu termen 06.09.2017,
Tămădău Mare cu termen 06.09.2017 şi Chiselet cu termen 04.10.2017.
Deasemenea menţionează că astăzi, 26.07.2017 la Tribunalul Călăraşi are loc şedinţa, în
stadiu procesual  de fond,  referitoare la debitul  pe care îl  are Municipiul  Olteniţa către
asociaţie, pârâta având cotizaţie de plată restantă în sumă de 788.098 lei.

4.Informare privind prevederile Ministerului Fondurilor Europene cu privire la
ieşirea din asociaţie a unor comune;

Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociaţiei informează că a fost transmisă
o adresă de către operator la Ministerul Dezvoltării Regionale prin care se solicită un punct
de vedere în ceea ce priveşte ieşirea unor localităţi din proiect. Pâna în prezent nu s-a
primit un răspuns din partea Ministerului.

Domnul Cezar Neagu – director general al Ecoaqua S.A informează că a discutat la
minister şi se va primi un răspuns cât mai curând.

5.Analiza situaţiei comunei Ion Roată din judeţul Ialomiţa;

Domnul Dorin Groapă – director tehnic al asociaţiei: Comuna Ion Roată refuză să
coopereze, nu răspunde la adresele transmise de către asociaţie şi operator, nu mai are
reprezentant în AGA ADI Ecoaqua, nu ştim dacă doreşte să mergă mai departe în proiect.
În  cadrul  şedinţei  consiliului  Director  al  ADI  Ecoaqua  din  26.07.2017  domnul  Cristea
Nicolae – reprezentant  al  Municipiului  Urziceni  a apelat  telefonic  pe domnul  primar al
comunei Ion Roată, care a răspuns şi a promis că în cursul zilei de 26.07.2017 va trasmite



către operator şi asociaţie un raspuns scris cu privire la intenţia de a rămâne sau nu în
proiect. 

Membrii Consiliului Director propun discutarea subiectului în Adunarea Generală a
Asociaţilor şi luarea unei hotărâri.

7. Diverse

Domnul  Alin-Bogdan  Drăgulin  –  director  executiv  solicită  consiliului  director
aprobarea  achiziţionării  unui  expresor  pentru  cafea  şi  a  contractului  pentru  medicina
muncii. Sunt prezentate la mapă oferte extrase din SEAP.

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu achiziţia expresorului de cafea şi a
contractului pentru medicina muncii.

Membrii Consiliului Director:

Valentin DECULESCU – Preşedinte

Marian Gheorghe – Membru   

Nicolae Cristea – Membru

Nicoleta Bacriu – Membru  absent

Vasile Checiu – Membru

Vergiliu Dobrin – Membru

Maria Maxim - Membru


