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 Nr. 11/31.08.2020 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 31 august  2020 în şedinţa                                                                                                                             

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA 

 
 

În conformitate cu Statutul şi Actul constitutiv, astăzi 31 august 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 Iacumi Ion primar al 
UAT-ului Dor Mărunt, domnul Lică Voicu repezentant al UAT-ului Independența. Sedința 
este statutară.  
        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 doamna Decu Adriana. De asemenea şedinţa este 

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

1. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru semestruI I 

2020; 

2. Prezentarea situației suspendării contractelor de muncă pentru Drăgulin Alin 

Bogdan și Ghiveciu Camelia; 

3. Prezentarea adresei nr.5678/17.08.2020 prin care Ecoaqua solicită un punct de 

vedere al asociației cu privire la preluarea în operare a UAT-ului Dor Mărunt; 

4. Diverse 

 
 
1.Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare a asociației pentru semestruI I 

2020; 

Domnul Rareș Gaidamut – contabil șef al asociației prezintă execuția bugetară 
aferentă semestrului I al anului 2020. Există economii la toate capitolele bugetare. În ceea 
ce privește cotizațiile, în primul semestrul sunt încasări în valoare de 16.800 lei. 

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu execuția bugetară pentru semestrul I 
și propun înaintarea spre aprobare în AGA asociației. 

De asemenea domnul Sava Constantin, președinte al asociației, propune membrilor 
Consiliului Director ca aparatul tehnic al asociației să primească prima aferenta anului 
2019, având în vedere că raportul de activitate al asociației pentru anul 2019 a fost 
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aprobat încă din luna mai 2020. Prima propusă pentru directorul executiv al asociației este 
de 4250 lei brut iar diferența până la 25.000 lei cât este prevăzut în bugetul asociației să 
fie împărțită de către domnul director al  asociației în funcție de performanțele salariaților 
aparatului tehnic al asociației. De asemenea în cursul lunii august vor fi remunerați și 
membrii Consiliului Director conform Regulamentului de Ordine și Funcționare și a 
răspunsului dat de către ANI cu privire la conflictul de interese. 

Membrii Consiliului Director sunt de acord cu acordarea primelor către salariații 
asociației și cu prima directorului executiv al asociației. 
 
2.Prezentarea situației suspendării contractelor de muncă pentru Drăgulin Alin 

Bogdan și Ghiveciu Camelia; 

Doamna Decu Adriana prezintă solicitarea domnului Alin Bogdan Drăgulin pentru 
suspendarea contractului de muncă, conform deciziei nr.145/2020 în care este numit în 
funcția de Vicepreședinte cu rang de Subsecretar de Stat al Agenției Naționale pentru Arii 
Protejate, pe toată perioada mandatului. 

De asemenea este prezentată și solicitarea doamnei Ghiveciu Camelia pentru 
suspendarea contractului de muncă, pentru o perioadă de 6 luni, conform deciziei 
nr.319/august 2020 prin care este numită în funcția de Vicepreședinte al Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate. 

Supuse la vot solicitarile de prelungire a suspendărilor, sunt votate în unanimitate 
de căte membrii Consiliului Director. 

 
3.Prezentarea adresei nr.5678/17.08.2020 prin care Ecoaqua solicită un punct de 

vedere al asociației cu privire la preluarea în operare a UAT-ului Dor Mărunt; 

Domnul Sava Constantin, președinte al asociației  relatează faptul că această 
problemă trebuie rezolvată mai ales că UAT-ul Dor Mărunt este prins în POIM. Ecoaqua 
trebuie să identifice problemele din fiecare UAT și împreună cu executivul UAT-urilor să 
încerce să la rezolve. 

Domnul Ion Iacomi, primar al comunei Dor Mărunt, informează faptul că localitatea 
are apometre montate, au fost executate 2 noi foraje, rețeaua fiind în acest moment 
funcțională. Operatorul trebuie sa preia în operare și să facă contracte. Domnul Sava 
propune ca în următoarea ședință a operatorului să fie discutată cu prioritate această 
situație și să fie solicitată 

 
 
 Membrii Consiliului Director: 
  
Sava Constantin – Preşedinte  
 
 
Fulga Marius – reprezentant Județul Călărași – Membru  
 
 
Deculescu Valentin – reprezentant Municipiul Călărași -  Membru  
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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 - absent 


