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 Nr. 12/30.09.2020 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 30 septembrie  2020 în şedinţa                                                                                                                             

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA 

 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 30 septembrie 2020 s-a întrunit 
Consiliul Director al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Sunt prezenţi 3 
membri din 7: domnul Sava Constantin preşedinte al asociaţiei, reprezentant al 
Municipiului Urziceni, domnul Deculescu Valentin reprezentant al Municipiului Călăraşi, 
domnul Vătafu Constantin Alecsandru reperezentant al UAT-ului Dor Mărunt. Sedința 
continuă dar fară posibilitatea de decizie. 
        Domnul Sava Constantin citește ordinea  de zi și propune spre aprobare. 

Membrii Consiliului director sunt de acord cu ordinea de zi. 
Secretar al ședinței este domnul Gaidamut Rares.  
Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
 

1. Informare privind desfăşurarea litigiilor cu asociaţii cu privire la neplata 

cotizaţiei; 

2. Informare privind situaţia actuală a operatorului regional; 

3. Diverse. 

 
1. Informare privind desfăşurarea litigiilor cu asociaţii cu privire la neplata cotizaţiei; 

Domnul Rareș Gaidamut – contabil șef al asociației prezintă situația litigiilor cu 
asociații cu privire la neplata cotizației. 

In cazul comunei Mitreni, sentința instanței a fost în defavoarea asociației pe 
motivul împlinirii termenului de prescripție ( 3 ani ). Din acest motiv suma de 4.666 lei nu 
va mai putea fi recuperată de la UAT Mitreni. Urmează sa se efectueze înregistrarile 
contabile corespunzatoare. 

In cazul UAT Oltenița, sentința instanței a fost tot în defavoarea asociatței pe 
motivul acțiunii înregistrate greșit, pentru aceeași perioadă calendaristică pentru care 
exista deja o hotarâre judecatorească. Ca atare, avocatul a fost de parere să nu fie 
contestată soluția instanței și să fie introdusă o noua acțiune, detaliată pentru perioada 
calendaristică pentru care nu s-a platit cotizația aferentă.  
 
2. Informare privind situaţia actuală a operatorului regional; 

In prezent, consiliul de administrație al operatorului, selectat în anul 2017, a solicitat 
o analiza a măsurilor luate de consiliul de administrație interimar în perioada mai-august 
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2020. Deasemenea în actul constitutiv al operatorului au fost reintroduse prevederile 
privind obligațiile acestuia în legatură cu autoritatea tutelară, în speța  A.D.I. Ecoaqua. Se 
continuă activitățile necesare aprobarii proiectului POIM, în conformitate cu observațiile 
Autoritații de Management. 

 
 

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


