
Pag. 1/7 

 

FEDERATIA ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DIN DOMENIUL APEI 
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PROCES VERBAL AL SEDINTEI AGA DIN  

DATA DE 11-12.05.2022 

 

 

ȘEDINȚA AGA PARTEA I - 11.05.2022 

  

La sedinta din data de 11.05.2022 sunt prezenti toti reprezentantii celor 18 ADI-uri 

participante la eveniment. Se constata ca Adunara Generala este statutara, indeplinindu-se 

conditia de prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor. Urmatoarele ADI sunt prezente: 

Nr. Nume Prenume  Organizatie  

1 Daraban  Vasile  ARDI Cluj-Salaj 

2 Fulea  Ionut ADI Alba iulia  

3 Tasedan  Adrian ADI Arad 

4 Melinte Marinica ADI Botosani 

5 Opra  Ianos ADI Covasna 

6 Nita  Andrei Bogdan ADI Calarasi 

7 Stoica Bogdan ADI Dambovita 

8 Pall Arpad ADI Harghita 

9 Jelea  Iulian ADI Iasi 

10 Corodescu  Vlad ADI Galati 

11 Sovre  Nelu ADI Maramures 

12 Ganea  Ioana ADI Medias 

13 Lazin  Octavian ADI Satu Mare 

14 Mihoc  Marcel ADI Timis 

15 Curca Liviu ADI Tulcea 

16 Stefanescu  Doru ADI Valcea 

17 Gogolosu  Claudiu ADI Valea Jiului 

18 Combei  Daniel ADI Dolj 

 

Presedintele saluta membrii FADIDA prezenti si deschide sedinta. Inainte de inceperea 

discutiilor pe temele de pe ordinea de zi, la rugamintea Presedintelui, se tine un moment de 

reculegere in memoria colegei decedate Mihaela Gajdos Rusu de la ADI Medias. 

In continuare, Presedintele prezinta ordinea de zi, si anume: 

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al Federatiei FADIDA, la final de 

mandat; 

2.   Modificarea cotizatiei membrilor Federatiei FADIDA, incepand cu data de  01.01.2023; 
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3. Contractarea unui serviciu externalizat pentru consultanta juridica, incepand cu data de 

01.06.2022; 

4.  Acordarea unei indemnizatii lunare pentru Presedintele Federatiei FADIDA, incepand cu 

data de 01.06.2022;     

5.   Rectificarea bugetului Federatiei FADIDA;  

6.   Modificarea statutului Federatiei FADIDA; 

7.   Alegerea presedintelui Federatiei FADIDA; 

8.   Alegerea Consiliului Director al Federatiei FADIDA; 

9.   Alegerea Cenzorului Federatiei FADIDA; 

10. Diverse. 

 

Presedintele propune abordarea problemelor de pe ordinea de zi pe parcursul a doua 

zile. Se supune la vot Ordinea de zi a sedintei si modul de organizare a sedintei.  

Voturi "pentru": Se voteaza in unanimitate. 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Presedintele subliniaza faptul ca raportul 

de activitate s-a intocmit pe perioada mandatul care datorita pandemiei a fost prelungit de doua 

ori. Drept urmare, perioada de raportare este 2017-prezent. Presedintele face o scurta 

prezentare a raportului de activitate, atingand principalele capitole din raport, si subliniaza ca 

activitatea desfasurata de Consiliul Director al FADIDA a fost una intensa, cu exceptia 

perioadei de pandemie, cand activitatea a fost preponderent desfasurata on-line. In aceasta 

perioada FADIDA  a reusit sa se faca cunoscuta pe scena actorilor principali din domeniu. Cu 

ocazia intalnirii de anul acesta cu membrii ARA s-a transmis de catre presedintele ARA dorinta 

de colaborare si conlucrare cu FADIDA si cu asociatiile. Recunoasterea FADIDA s-a 

demonstrat si prin invitatia de participare a acesteia la comitetul de monitorizare CM-POIM. 

Din partea autoritatilor centrale, uneori s-a gasit deschidere spre dialog, alteori, critici. 

Presedintele subliniaza faptul ca in 2018 s-a depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene Proiectul privind cresterea capacitatii institutionale a ADI si s-au purtat discutii cu 

BERD si BEI dar nu s-a concretizat deocamdata nimic in afara de faptul ca suntem inclusi pe 

perioada de finantare 2021-2027 in cadrul PODD. Se doreste promovarea in continuare a 

proiectului si se va cauta sprijin,  eventual cu D-na Secretarul de stat de la Cabinetul Primului 

Ministru cu care Presedintele a avut o prima discutie.  

Din raportul de activitate reiese ca in ultimii 3 ani nu au fost atrasi alti membrii in 

FADIDA. Din acest punct de vedere lucrurile se misca incet. Activitatea desfasurata in acest 

sens nu a dat roade, desi s-au purtat discutii cu alte ADI din tara precum Sibiu, Bistrita-Nasaud, 

Buzau, Braila, Arges.  

Presedintele invita la comentarii. 

Dl. Raul Tudorascu (fost director ADI Alba) ia cuvantul si multumeste pentru 

activitatea depusa de FADIDA si, indeosebi, de presedintele acesteia. 

Dl. Octavian Lazin (ADI Satu-Mare) ia cuvantul si felicita conducerea FADIDA, 

Presedintele,  precum si ARDI Cluj-Salaj pentru implicarea si asumarea activitatii FADIDA de 

la inceput pana azi avand in vedere opozitia intampinata din partea tuturor si a slabei situatii 

financiare a Federatiei. De asemenea, Dl. Lazin subliniaza ca in urma activitatii Federatiei 

Operatorii de apa si-au schimbat viziunea asupra ADI si ca a fost martor la discutii in care se 

facea referire la FADIDA ca la o organizatie importanta. Dl. Lazin isi exprima dorinta ca 

activitatea FADIDA sa fie continuata in ciuda greutatilor pe care conducerea le va intampina. 
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Presedintele ia cuvantul si continua ideea de recunoastere a FADIDA. Anul acesta, 

dupa invitatia ARA de la Sinaia, FADIDA este invitata la ședinţa trimestrială a Comitetului 

Teritorial Moldova din cadrul ARA. De asemenea, in urma intalnirii cu D-na Secretar de stat, 

aceasta si-a exprimat dorinta de a forma o echipa de specialisti care sa se ocupe de problemele 

sectorului de apa si isi doreste sa includa si specialisti FADIDA. Avand in vedere ca nici un 

minister nu doreste preluarea fraielor acestui sector, Dl. Daraban a venit cu ideea ca aceasta 

echipa ar putea fi un nucleu de "driver" al sectorului. De asemenea, FADIDA a fost invitata 

luna aceasta la evenimentul organizat de BERD in Cluj (deschiderea unei reprezentante 

BERD). 

In ceea ce priveste activitatea FADIDA, Presedintele afirma ca trebuie sa ne cunoastem 

limitele, sa gasim solutii sa le depasim, si sa gasim oameni care sa continue activitatea 

inceputa.  

Dl. Pall Arpad (ADI Harghita) ia cuvantul si face cunoscut celor prezenti ca se afla la 

Ministerul Mediului unde s-a organizat o intalnire ARA-BERD, cand a fost intrebat despre 

prezentul eveniment FADIDA, ceea ce denota faptul ca activitate si evenimentele noastre sunt 

cunoscute si de ceilalti actori din sector. 

Presedintele aminteste despre ultima intalnire FADIDA de la Cluj la care au participat 

cele mai importante autoritati centrale din domeniu: ANRSC, AM POIM, BERD, etc. 

Se supune la vot aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al Federatiei  

Voturi "pentru": unanimitate. 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

 

Presedintele trece la punctul doi de pe ordinea de zi si informeaza ca la inceput s-a 

pornit cu suma de 2000 lei/an/membru FADIDA din considerentul ca nu toate asociatiile au 

bani. Dar in vederea continuarii activitatii este necesara o crestere a cotizatiei pe care o 

propune de 3000 lei/an/membru FADIDA. S-au purtat discutii privind cuantumul majorarii. 

Unii au propus un cuantum mai mare dar Presedintele a justificat propunerea lui prin faptul ca 

nu doreste ca aceasta cotizatie sa fie impovaratoare pentru unele ADI care nu au suficienti bani 

si o suma mai mare ar fi imposibil de platit.  

Dl. Corodescu Vlad (ADI Galati) - Anul acesta s-a inregistrat un excedent. Cum s-a 

realizat? 

Dl. Presedinte Daraban: Deoarece a fost perioada de pandemie, au fost mai putine 

deplasari pe teren. In fiecare an s-a cheltuit rational si s-a inregistrat cate un mic excedent. Desi 

doua Asociatii nu si-au platit cotizatiile pe ultimii 2 ani s-a inregistrat totusi un excedent. 

Excedentul real este cel prezentat in Buget minus cele doua cotizatii.  

Dl. Corodescu Vlad (ADI Galati) - De ce nu-i excludem ca membri? 

Dl. Presedinte Daraban: Am preferat sa mai insistam sa ne plateasca. Cu cat aratam ca 

avem mai multi membri cu atat suntem mai reprezentativi. 

Se supune la vot aprobarea modificarii cotizatiei membrilor FADIDA, incepand cu data 

de  01.01.2023. 

Voturi "pentru": 17. 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 1 

 

Presedintele trece la punctul trei de pe ordinea de zi si face o scurta expunere de motive 

legata de necesitatea contractarii unui serviciu externalizat pentru consultanta juridica. 

Deoarece dl. Birsan Claudiu, consultant juridic FADIDA a promovat in functia de 
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vicepresedinte al Consiliului Judetean Salaj, postul acestuia, atat in FADIDA cat si la Asociatia 

Regionala Somes-Tisa a fost suspendat. In ultima vreme se primesc destul de des cereri de la 

colegii din tara de ajutor juridic, pe de o parte, iar unele corespondente cu reprezentantii 

organismelor centrale necesitata experienta de jurist, drept urmare se propune contractarea unei 

firme, consultant juridic, contra unei sume modice de 300 lei/luna.  

Presedintele supune la vot Contractarea unui serviciu externalizat pentru consultanta 

juridica, incepand cu data de 01.06.2022 

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

 

La punctul patru de pe ordinea de zi, Dl. Daraban propune acordarea unei indemnizatii 

lunare pentru Presedintele FADIDA, incepand cu data de 01.06.2022, in suma de 1000 lei 

net/luna.  

Dl.Vasile Daraban (Presedinte): - Stiu ca este un subiect mai delicat si am primit de la 

unii colegi semnale ca este controversat. De aceea, propun aceasta indemnizatie intre doua 

mandate. Excedentul ne asigura plata unei indemnizatii in acest cuantum, deci nu este pus in 

pericol bugetul Federatiei. La inceput m-am oferit sa desfasor activitatea "pro-bono", dar din 

experienta orice deplasare implica si cheltuieli care nu intotdeauna se pot deconta, pe langa 

oboseala si timp. Nu este o suma care sa imbogateasca pe cineva. Daca considerati ca 

propunerea mea este deplasata, aveti posibilitatea sa nu o votati.  

Dl. Corodescu Vlad (ADI Galati): - Eu nu sunt de acord cu "principiul" ca presedintele 

sa fie remunerat. Consider ca prin aceasta Federatia noastra isi pierde din caracterul de 

organizatie profesionala. Daca este asa de ce nu acordati si vicepresedintilor indemnizatii? 

Dl.Vasile Daraban (Presedinte): - Va rog sa faceti propuneri ca si vicepresedintii sa fie 

remunerati iar eu nu sunt impotriva dar trebuie sa aveti in vedere ca suma din buget nu acopera 

si aceasta cheltuiala drept urmare ar trebui sa marim mai mult cotizatia, ceea ce, in acest 

moment nu este de dorit. 

Dl. Pall Arpad (ADI Harghita): - Propun acordarea remuneratiei pentru pozitia de 

vicepresedinte in Consiliul Director al Federatiei.  

Dl.Vasile Daraban (Presedinte): - Supunem la vot. 

Voturi "pentru": 1 

Abtineri: 3 

Voturi "impotriva": 14 

Presedinte FADIDA: - Acordarea remuneratiei pentru pozitia de vicepresedinte este 

respinsa. In continuare, supun la vot acordarea unei indemnizatii lunare pentru Presedintele 

FADIDA, incepand cu data de 01.06.2022. 

Voturi "pentru": 17 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 1 

 

 Presedintele propune aprobarea rectificarii bugetului FADIDA motivat de faptul ca 

suplimentarea cheltuielilor se impune pentru acoperirea sumelor necesare platii serviciului 

externalizat de consultanta juridica si a indemnizatiei Presedintelui. Astfel se propune ca din 

excedentul reportat din anii anteriori sa se majoreze suma prevazuta in buget la rubrica 

“cheltuielili cu onorariile” cu 2100 lei si sa se introduca o noua  linie bugetara “Cheltuieli cu 

indemnizatia presedintelui” in cuantum de 13.000 lei. 
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Presedintele supune la vot aprobarea rectificarii bugetului Federatiei FADIDA. 

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

 

Presedintele trece la punctul cinci de pe ordinea de zi la care se propune modificarea Statutului 

Federatiei si citeste fiecare articol din Proiectul de Hotarare motivand necesitatea 

completarii/schimbarii. Se supune la vot fiecare articol, astfel: 

Art.1. Se modifică art. 16 din Statut, astfel: 

Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Federaţiei, care reprezintă Federaţia 

în raporturile sale cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile administraţiei 

centrale, cu operatorii serviciilor din domeniul de activitate, cu alte asociaţii, fundaţii, federaţii, 

alte organizaţii nonguvernamentale, cu instituţiile bancare precum şi cu alte organizaţii şi 

instituţii, în vederea realizării scopului şi obiectivelor Federaţiei, cu excepţia situaţiilor în care 

se prevede expres altfel. Mandatul președintelui este de 4 ani. Preşedintele Federaţiei va 

beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.  

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.2. Se modifică art. 15 alin. (3) din Statut, astfel: 

Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, 

preşedintelui Federaţiei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii lor.  

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.3. Se modifică art. 19 alin. (4) din Statut, astfel: 

Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. Procesele-verbale vor fi aduse la 

cunoştinţa  membrilor asociaţi prin publicarea acestora pe pagina de internet a Federaţiei, în 

termen de 10 zile calendaristice de la data şedinţei. 

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.4. Se modifică art. 19 alin.(9) din Statut, astfel: 

Hotărârile Adunarii Generale a Federaţiei se consemnează într-un registru de hotărâri, care se 

păstrează la sediul Federaţiei şi vor fi aduse la cunoştinţa membrilor asociaţilor prin publicarea 

acestora pe pagina de internet a Federaţiei, în termen de 15 zile. 

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.5. Se modifică art. 20 alin. (5) lit.a. din Statut, astfel: 

a. Pierderea calității de membru al Federației sau cea de salariat în cadrul unei Asociații 

membre a Federației;  

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.6. Se modifică art. 21 lit.j) din Statut, astfel: 
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În cadrul şedinţelor, procesele-verbale se întocmesc prin grija secretarului şi se semnează de 

preşedintele Federaţiei. Deciziile Consiliului Director se aduc la cunoştinţa Adunării Generale 

şi se consemnează într-un registru de decizii, care se păstrează la sediul Federaţiei.  

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.7. Se modifică art. 28 alin. (1) din Statut, astfel: 

Prezentul Statut poate fi modificat de către Adunarea Generală a Federaţiei, la propunerea 

Consiliului Director sau a membrilor săi, prin acte adiţionale semnate de preşedintele 

Federaţiei. 

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

Art.8. Se vor modifica, de asemenea, art. 20 (3) şi art. 23 alin. (1) din Statut, ca urmare a 

alegerii noilor membri ai Consiliului Director şi a cenzorului ce asigură controlul financiar 

intern al Federaţiei.  

Voturi "pentru": unanimitate 

Abtineri: 0 

Voturi "impotriva": 0 

 

 Presedinte invita membrii la discutarea altor probleme, daca acestea exista.  

Jelea Iulian (ADI Iasi) - As dori sa stiu daca vreuna din ADI are elaborata o strategie de 

Dezvoltare a Asociatiei. Noi am facut acest lucru si in primul rand am avut in vedere cresterea 

numarului membrilor Asociatie. Se continua discutia pe aceasta tema.  

 Presedintele multumeste celor prezenti si incheie sedinta AGA partea I, amintind ca a 

doua zi la ora 10:00 se va desfasura partea a II-a a sedintei. 

 

 

ȘEDINȚA AGA PARTEA a II-a - 12.05.2022 

 

La sedinta AGA - Partea a II-a sunt prezenti toti reprezentantii celor 18 ADI-uri 

participante la eveniment. 

Domnul Presedinte Vasile Daraban saluta membrii prezenti si informeaza ca, dat fiind 

faptul ca primul punct de pe ordinea de zi ce va fi abordat in partea a II-a se refera la alegerea 

presedintelui, si ca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, propune ca sedinta 

sa fie condusa de dl. Raul Tudorascu – ADI Alba. 

Domnul Raul Tudorascu continua sedinta rugand membrii sa-si depuna candidatura 

pentru pozitia de presedinte si de vicepresedinte, urmand ca pana la intocmirea buletinelor de 

vot de catre secretarul sedintei sa fie abordat si al noualea punct si anume alegerea cenzorului 

Federatiei. De asemenea, se constituie o comisie de numarare a voturilor formata din: 

- Dl. Adrian Tasedan 

- Dl. Sorin Salajan 

- Dl. Doru Stefanescu 

Dl. Tudorascu roaga membrii sa-si depuna candidatura pentru pozitia de presedinte. Dl. 

Vasile Daraban ia cuvantul si se inscrie. Nu mai sunt alte candidaturi. 

Dl. Tudorascu roaga membrii sa-si depuna candidatura pentru pozitia de vicepresedinte. 

Se inscriu urmatorii domni: 

1. Jelea Iulian - ADI Iasi 




