
                      

     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 

 

 

  
 

                   
 
 Nr.3/28.03.2019 
 
 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 

încheiat azi 28 martie 2019 în şedinţa 
Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA 
 
 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 28 martie 2019 s-a întrunit 
Consiliul Director al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 
6 membrii din 7, ședința este statutară.  

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

1. Prezentarea spre aprobare a fișelor de post aparținând aparatului tehnic al 
asociației; 

2. Discuții cu privire la stadiul achiziției clădirii de birouri în care își desfășoră 
activitatea asociația; 

3. Diverse. 
 
 
Domnul Deculescu Valentin, președinte al Asociației a dat citire ordinii de zi și a 

propus spre aprobare. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. A fost votat ca secretar 
doamna Decu Adriana.  
 

1. Prezentarea spre aprobare a fișelor de post aparținând aparatului tehnic al 
asociației; 
 

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informeză membrii 
Consiliului director cu privire la actualizarea fișelor de post. A fost modificată vechimea în 
muncă, în funcție de treptele de salarizare, conform ultimei organigrame aprobată în luna 
iulie 2018, s-au făcut actualizări la capitolul proiecte fiind împărțite în proiecte derulate de 
către operator și cele derulate de UAT-uri. Au fost făcute modificări și la strategia de 
dezvoltare, autoritate publică tutelară și protecția muncii. 

Domnul Valentin Deculescu – președinte al asociației supune la vot fișele de post. 
Fișele de post sunt aprobate în unanimitate. 

 
2. Discuții cu privire la stadiul achiziției clădirii de birouri în care își desfășoră 
activitatea asociația; 
  

Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației informează membrii 
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Consiliului director cu privire la stadiul discuțiilor pentru achiziția clădirii. În acest moment 
este în așteptare proiectul care să conțină modificările efectuate în cladire. 

 
3. Diverse. 

 
Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv al asociației solicită avizul 

Consiliului director pentru schimbarea anvelopelor de iarnă cu cele de vară pentru cele 2 
autoturisme deținute de către asociație. Serviciul va fi achiziționat prin SICAP la oferta de  
preț cea mai mică. De asemenea se solicită aprobare pentru achiziția a două telemetre 
pentru a fi folosite la inspecția și măsurarea instalației de apă potabilă și de canalizare. 
Membrii Consiliului director sunt de acord cu achiziția de servicii pentru schimbarea 
anvelopelor și cu achiziția telemetrelor. 

 
 

Membrii Consiliului Director: 
 
Valentin Deculescu – Preşedinte  
 
 
Maria Maxim – Membru  
 
 
Marian Gheorghe – Membru absent 
 
 
Nicolae Cristea – Membru 
   
 
Nicoleta Bacriu – Membru  absent   
   
 
Vasile Checiu – Membru 
 
 
Vergiliu Dobrin – Membru 


