
鋼慇1口鱚雛[h職脱6…
c_mail:、 7ranCeaquafttahOo.co菫■;

PROCES VERBAL
privind lucrarilc 2生 dunarii Generale a Asociatiei。

気√ranceatlua'つ

din data de 24 10 2014

ln baza convoCarii Prcsedintclui Asociatiei 
rヽranceaqua,domnul]Vlarial1 0prisall, in

data de 24 10_2014, ora 120(), are loc Adunarea Generala a Asociatiei Vranceaclua cu

urlncatoarea ordine de zl:

l  Ⅳlodiicarea Actului Constitutiv al Asociaiei``Vranceaquピ
'prin Act aditional nr 3;

2  Ⅳlodincarea statutului Asocittici``Vranceaquゴ 'prin Act aditionai nr 3:

3  Ⅳlodiicttea compOnentei comisiei de cenzori a Asocittiei``Vranceaquゴ
';

4   Aprobarea Rcgulamentului seⅣ iciului de alimentare cu ap江  。i de canalizare al

,盤 翼
ytti隠

蹴 c面 」 鈴M酬 減 畿 油m― 側 叩Ⅲ

“

∽商 斡 J

6 盤 讐」:∬lT:驚滅 ub unに de ddegreぶ AsodⅢ “Vrttceaquat

7   /ゝ1odiflcarea unor alticole din Contractul unic de delegare al Asociatiei``｀
″ranceaqua'':

8  0弓 alligrallla CUP SA pe iecare UAT:

9  Cheituielile de productie a CUP SA pe flecare UAT:

10  /ゝ1odul de calcul al redeventei si al penalitatilor

ll  Situatia de incasare a redeventei si modul de distribuire a acestuia pe articole de

cheltuieli

12 Aderarea de noilnelllbril in cadrtll Asociatiei``Vranceaquが
'

13  Diversc

"ヽ

rran:[]q:Tl盤 ]d就lII:I11。監Ifillil12∝

Asociatiei  de  Dezvoltttc  lntercomunltar沈
)au fbst prezcnti:

MembHi Asociatil

Domnul NIttian Opri§ an,Presedinte al C J Vrallcea prin imputernicit

Domntll Decebal Bacinschi,prirnar allrnunicipiului Foc§ ani,prin imputenlicit

Domnul Constantin Armencet prlmtt al municipiului Attud

Domnul Nica lulian,priFYltt al orasului Palllciu

Domnul Chitic Valerica,primar al ora§ului M狂あe§ti,prin imputcmicit

Domnul Neculai lonescu,prillllar al comunei Homocea,prin imputemicit

Domnui steね n Pttaschiv,primar al comunei Cimpineanca prin imputemicit

Domnulヽ′alentin Talvar,prirnar al comunciI)urnbraveni,prin imputemicit

Domnul Brttosin Nistor,prilllar al comunei Urechesti

lnvitati:

Domnul Vasilescu Cheorghe director SC CUP SA

Dorllnul Lupu lonel,primar al comunei Vinttori



Aparatul teluric al Asociatiei Vranceaqua

Director executiv dr' ing Pintilie Vasile

ing. Paraschivoiu Otilia
ing Rata Gianina
ec. Burloiu Vasile

La qedinla AdunSrii Generale a., Asocialier de Dezvoltare Intercornunitarf,

,,Vranceaqua" din data de 24.10.2014' ora 12"" au fost absenli'

Sedinta a fost deschisa de d-l Primar al mun. Adjud * Arrnencea Constantin, care a dat

cuvantul d-lui Director Executiv Pintilie Vasile care a dat citire Ordinei de zi sr a supus-o

spre aprobare.
Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate'

S-a trecut la discutii 
'pe 

bazaProiectului de hotatare de la pct. 1 a1 Ordinei de zi S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate

S-a trecut la discutri pe bazaProiectului de hotatare de la pct. 2 al Ordinei de zi S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate
S-a trecut la discutii pe baza Proiectului de hotatare de la pct. 3 al Ordinei de zi' S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate'

S-a trecut la discutil pe baza Proiectului de hotatare de la pct. 4 al Ordinei de zi' S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate

S-a trecut la discutii pe bazaProiectului de hotatare de la pct. 5 al Ordinei de zi' S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanrmitate'

S-a trecut la discutii pe bazaProiectului de hotatare de la pct. 6 al Ordinei de zi' S-a

supus la vot. acesta fiind aprobat in unanimitate'

S-a trecut la discutil pe bazaProiectului de hotatare de la pct. 7 al Ordinei de zi S-a

supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate'

S-a trecut la discutii pe baza pct 8, 9, tr0 si 1 i al Ordinei de zi.

D-l primar Armencea Constantin a ridicat problema UAT-ului Adjud care nu are

suficient personal calificat pentru a intretine retelele de apa si apa uzata.la dimensiunile

actuale, ca Llrrnare a implementarii proiectului pe POS Mediu 1' Concluzia generala a

reprezentantilor UAi-uriio. prezenti a fost ca, -)peratorul trebuie sa-st asigure personal

califlcat suficient pentru a nu pre1udicia calitatea Serr,'iciului of'erit catre utilizatori. D-l

Director al Operatlrului SC CUP SA, a achiesat la cele mai sus mentionate, dar a facut

precizarea ca Legea bugetului p" *ri 2014 nu da voie la angajari suplimentare, limitand

valoarea cheltuielilo, 
"1,"p".ronalul 

la nivelul anului trecut. Propunerea generala a fost de a se

face diligentele necesur., .,, sprijinul d-h,ri Presedinte Marian Oprisan st al reprezentantilor

1ud. \rraicea in Parlamentul Romaniei, pentru a permtte.prin Legea bugetului pe anul 2015

bperatorilor sa faca angajari, tinand cont de conditiile tehnice aparute ca ulrnare a

implementarii proiectelor apa si apa uzata'

S-a facut prec izarea ca Aparatul tehnic al Asociatiei impreuna cu reprezentanttt

membriior asociati (secretari si contabili), comisia de cenzori a Asociatiei si reprezentantii

operatorului vor elabora o Nota de Fundamentare cu privire la cuantumul penalitatilor

aplicat redeventei.
Ca urmare, redeventa va fi incasata de Autoritatea Deleganta si va fi virata

operatorului in contul IID, intr-un interval de 15 zile calendaristice.

S-a trecut la discutii pebazapct' 12 al Ordinei de zi

D-l primar Armencea Constantin a solicitat emiterea cu celeritate a Hotararilor

consiliilor Locale ale uAT-urilor membre, cu privire la adetareauAT Com Vinatori'



Totodat4 Aparatul tehnic al Asociatiei. trebuie sa demareze procedurile cu privire la

aderareade noi membrii (conform Master Plan), astfel:

- cererea de aderare a noi10r rnembrii rn cadrul Asociatiei;

- emitere Hotararilor Consiliilor Locale de solicitare a aderarii in cadrul Asociatiei;

- emiterea Hotararilor Consiliilor Locaie ale UAT-urilor membre de acceptare a

noilor membrii in cadrul Asocratier.
- modificare Act constitutiv, Statut si Contract de delegare prin acte aditionale;

pana la data de 31 .01.201 5

Cuantumul cotrzatiei noilor membrii cuprinsi in Master Plan. dar care nu sunt cuprinsi

in Studiul de Fezabilitate. va fi de 307o din valoarea cotizatiei lunare, modificare ce va fi
specificata odata cu aderarea noilor membrii.

Aparatul tehnic al Asociatiei a informat membrii asociati prezenti de oblisativitatea

solicitaril de avize de la Operator la orice emitere de Certi■

37:te fel de investitie publica sau privata,conbrln legisiattei in、el ln vllgoare

- 
M"*brii asociati au hotarat ca Aparatul tehnic al Asociatiei sa trimita adrese catre

GAl-urrle din judetul Vrancea prin care sa le faca cunoscuta obligativitatea obtinerii de

avrze de la Opeiator pentru toate investitiile derulate prin acestea. Reprezentantul Consiltului

Judetean, d-i Romeo lordache, a facut precizarea ca sunt cazuti in care UAT-urile

reabiliteaza drumuri fara a solicrta avize prin Certiflcatul de urbanism.

Aparatul tehnic al Asociatiei a supus atentiei membrilor asociati urmatoarea speta:
..fn Caietele de sarcini intocmite de POS Mediu I nu au fost cuprinse nicaieri

precizari cu privire la categoria drumurilor nationale si judetene, fapt ce a dus la
aparitia unor fisuri in peretii caselor si in fundatiile gardurilor, datorita folosirii unor

uiitol" si mijloace de transport necorespunzatoare pentru categoria drumului
respectiv"

Reprezentantul Consiliului Judetean, d-l Romeo lordache, a facut prectz,area ca nlcl

pentru u Jouu etapa 2011-2A20 nu s-au solicitat date cu privire la categoria drumurilor. Drept

pentru care, in termenul cel mai scurt, Aparatul tehnic al Asociatiei va chema la discutri atat

reprezentantii Operatorului cat si pe cei ai Consultantei sub egida Consiliului Judetean, cu

sprlinrrt d-lui Director Romeo Iordache pentru a le pune in vedere introducerea in Caietele

de sarcini a prevederilor noi aparute.

Membrii asociati u,, i..o**dat ca, in viitoarele caiete de sarcini sa nu mai fie

condrtie obligatorie "pretul cel mai scazut" ci "cea mai fiabila valoare din punct de

vedere tehnico-economic", in concordanta cu legislatia in vigoare la data respectiva.

S-a trecut la discutii pebazapct. 13 al ordrnei de zi - Diverse.

S-a dat citire listei restantelor la plata cottzatiei a membrilor asociati si s-a facut

precizarea ca acestea sa fie achitate pana la data de 31 .03 .2015. contbml Hotararii nr.9'

Adunarea Generala a fost de acord ca Aparatul tehnic al Asociatiei impreuna cu

Consiliul Director al Asociatiei sa demareze fbrmele legale cu privire la montarea unei

centrale termice de apartament la sediul Asociatiei Vranceaqua, allat in Focsani, str. D

Golescu, nr. 15. ap.2,parter.

Sedinta se declara inchisa.



Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal'

Membfii asociati: I

C.J. Vrancea

Primaria Focsani

Primaria Adjud

Primaria Panciu

Primaria Odobesti

Primaria Marasesti

Primaria Golesti

Primaria CimPineanca

Primaria Homocea

Primaria Gologanu

Primaria Cirligele

Primaria Dumbraveni

Primaria Ureshesti

Invitati:

SC CUP SA Focsani

Primaria Vinatori

Asociatia Vranceaqua

Dircctor execut市 dro ingo Pintilie Vasile

ing.Parasch市 oiu Otilia

ingo Rata Cianma

eco Burloiu vasilc

jr.Fotache Lucian
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