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                   Nr. 9/28.07.2020 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 28 iulie  2020 în şedinţa                                                                                                                             

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA 

 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 28 iulie 2020 s-a întrunit 
Consiliul Director al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenţi 5 
membri din 7: domnul Sava Constantin preşedinte al asociaţiei, reprezentant al 
Municipiului Urziceni, domnul Fulga Marius reprezentant al  Consiliului Judeţean Călăraşi, 
domnul Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călăraşi, domnul Vătafu 
Constantin Alecsandru reperezentant al UAT-ului Dor Mărunt, domnul Tudorache Lucian 
repezentant al UAT-ului Coşereni. Sedința este statutară.  
         Domnul Sava Constantin citește ordinea  de zi și propune ca Punctul 1 Prezentarea 
spre aprobare a statutului și actului constitutiv al asociației conform solicitării UIP 
Ecoaqua să fie modificat astfel Prezentarea spre aprobare a Statutului asociației și a 
Contractului de delegare, conform solicitării UIP Ecoaqua. 

Membrii Consiliului director sunt de acord, ordinea de zi este supusă la vot și este 
votată în unanimitate. A fost votat ca secretar doamna Decu Adriana. De asemenea 
şedinţa este înregistrată. Participă ca invitat domnul Toma Mircea din partea UIP Ecoaqua. 

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

1. Prezentarea spre aprobare a Statutului asociației și a Contractului de delegare, 

conform solicitării UIP Ecoaqua. 

2. Diverse. 

1.Prezentarea spre aprobare a statutului și actului constitutiv al asociației conform 
solicitării UIP Ecoaqua; 
 Domnul Niță Andrei – director executiv al asociației îl roagă pe domnul Toma să 
prezinte solicitarea cu privire la modificările propuse. 

Domnul Mircea Toma - „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita in 

perioada 2014-2020“  vizeza investitii  majore in  sistemele  de alimentare cu apa si de 
canalizare, in 33 unitati adminstrativ teritoriale, respectiv: Belciugatele, Budesti, Calarasi, 
Chirnogi, Chiselet,  Crivat, Dor Marunt, Dorobantu, Frumusani, Fundulea, Ileana, 
Independenta , Lehliu Gara , Lehliu, Luica, Lupsanu, Nana,Nicolae Balcescu, Oltenita, 
Plataresti, Soldanu, Spantov, Tamadau Mare, Ulmu si  Vasilati din judetul Calarasi si 
Alexeni, Cosereni, Garbovi, Grindu, Ion Roata, Manasia,  Reviga si Urziceni din judetul 
Ialomita. 
             Proiectul include Sisteme Locale / Zonale de alimentare cu apa  si  Aglomerari 
/Clustere  pentru colectarea si epurarea apei  uzate ,  care  deservesc  si/sau   traverseaza 
mai multe unitati administrativ teritorale, atat in judetul Calarasi cât și în județul Ialomița.  
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Situatia  investiilor  incluse in  “Proiectul regional  de dezvoltare a infrastructurii  de apa si 

apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in 

perioada 2014-2020”, care deservesc  si/sau  traverseaza mai multe UAT-uri, din judetul 
Ialomita, sunt:. 

o Extindere statie de epurare Urziceni care va asigura epurarea pentru intreaga 
cantitate de apa uzata colectata de la aglomerarile Urziceni,Manasia,Alexeni, 
Cosereni, Jilavele si Barcanesti; 

o Statie de pompare  apa uzata  din localitatea Cosereni la  SE Urziceni si conducta 
de refulare; 

o Statie de pompare  apa uzata din localitatea Alexeni catre SE Urziceni, conducta 
de refulare ; 

o Statie de pompare  apa uzata  din localitatea Manasia catre SE Urziceni, conducta 
de refulare ; 

o  instalatie de compostare namol  la SE Urziceni; 

     Față de cele menționate mai sus, vă rugam să stabiliți  în vederea demararii procedurii 
de reglementare a proprietații asupra investițiilor prevazute  în  proiectul POIM, în județul 
Ialomița, respectiv: 
o includerea UAT Județul Ialomița în ADI ECOAQUA  în vederea posibilității aplicării   
lit. b) menționate în art 10, alin (6) din Legea 51/2006,  
sau 
o convocarea Adunării Generale a ADI ECOAQUA în vederea emiterii unei hotărâri 
care să includă criterii privind aplicarea lit.c) menționate în art 10 alin (6) din Legea 
51/2006, în scopul  actualizării  statutului  asociației și  a contractului de delegare care să 
clarifice situația patrimonială pentru cazurile aferente investițiilor propuse în județul 
Ialomița. 
 Domnul Toma Mircea informează membrii AGA: acum se rezolvă mai multe 
probleme printre care cea  a proprietății investițiilor care se fac pe teritoriul administrativ al  
mai multor localități. Pentru județul Călărași aceste investiții sunt preluate de către 
Consiliul Județean care este membru în asociație. Pentru  localitățile din județul Ialomița, 
unde Consiliul Județean Ialomița nu este membru în asociație, asociația să hotărască care 
variantă prezentată este agreată. Investiția este de aprox  389.000 euro. 
 Membrii Consiliului Director sunt de acord ca aceste investiții să fie preluate de 
către Municipiul Urziceni.  Astfel se va completa Statutul asociație  cu :   
Art.4-   cu  alineatul  4, care  are următoarul conținut: 
( 4) Stabilirea  apartenenței  bunurilor  situate pe raza mai multor unități 

administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-

teritoriale,  se  va  efectua de către adunarea generală a asociației pe baza  criteriilor  

prevăzute la  art. 10,  alin. (6), litera c,  din Legea 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare,  dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în 

județe diferite sau dacă județul nu este membru. 

Celelalte prevedari rămân nemodificate. 
Propunerea de modificare prin act adițional nr.14 la Contractul de Delegare astfel : 

DISPOZITII SPECIALE -PARTEA COMUNĂ  -Articolul 9-Principiul General, pct.9.3.3 
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Împărțirea investițiilor,Cap. II –Finanțarea  lucrărilor, care va avea următorul conținut: 
“ Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrative teritoriale delegante se va face 
pe baza următoarelor principii generale ( în ordinea priorității): 

a) Conform prioritizării din Master Planul aprobat și transmis Ministerului Mediului 
și Dezvoltării Durabile; 

b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii 
Europene; 

c) Conform strategiei de eficientizare a operării propusă de operator în planul de 
afaceri; 

d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecarei unități administrative teritoriale și 
proporțional cu participarea la finanțare; 

e) Conform apartenenței  bunurilor situate pe raza mai multor unități administrativ -
teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrative- teritoriale 
stabilite de către  Adunarea  Generală  a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară,  dacă aceste unități administrative -teritoriale sunt situate în 
județe diferite sau dacă județul nu este membru al Asociației ”. 

  Toate celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă  și de canalizare nr.2476/29.10.2007, cu modificările și completările 
ulterioare, rămân neschimbate de prezentul act adițional și vor fi respectate întocmai de 
către părțile contractante așa cum sunt stabilite mai sus. 

Membrii Consiliului Director sunt de acord ca  investițiile de pe teritoriul 
administrativ prevăzute în POIM, din Județul Ialomița, să fie preluate de către UAT 
Municipiul Urziceni și sunt de acord cu propunerea de actualizarea a statutului asociației 
cu art.4, alineatul 4 si a Contractului de delegare prezentate mai sus. Propun înaintarea 
spre aprobare în AGA ADI Ecoaqua.  

La punctul Diverse au fost discuții libere. 
 

 Membrii Consiliului Director: 
  
Sava Constantin – Preşedinte  
 
 
Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru  
 
 
Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași -  Membru  
 
 
Iacomi Iulian – reprezentant orașul Lehliu Gară – Membru – absent 
 
 
Voicu Lică – reprezentant UAT Independența -  Membru  
 
 
Vătafu Constantin Alecsandru – reprezentant UAT Dor Mărunt -  Membru 
 
  
 Tudorache Lucian – reprezentant UAT Coșereni -  Membru 


