
PR,OCE:S \/ERBAL

incheiat azi 2t6.04.2017 in cadrul Aduniirii Generale a Asocialiei

Jucletene pentru Apd gi Canaliziare Suceava (AJAC Suceava)

Lucrdrile l\dundrii Generale a AJAC Suceava sunt deschise de domnul \/irorel

SEREDE:NCI UC, presedintele AJAC Suceilva.

D,omnul Viorel SEREDENCIUC aratd r:d Adunarea Generald a AJAC {Suceava a

fost convocatd priin adresa nr.94 din 13.04.2017 gi cd materialele prevdzute la ordinr:er de

zi au fost transmise in fornrat eler:tronic mermbrilor Asocia{iei.

La Adunarea Generald a AJAC Suceava participd in calitate de invitat domnul

$tefan Groza, Director General erl SC ACE:T {3A Suceava, comisia de cenzori gi apiaratul

tehnic al Asocia[iei.

Pentru intocmirea prrocesului vr:rbal privind rnodul in care se desfdgoar^d luc;rdrile

Adundrii Generalre a AJAC Sucerava este desemnert domnul Mihai Cristian SAPAFIIUC.

secretar al AJAC Suceava,

Din evidenfa prezerntei rr=prez:entanli|rcr membrilor asociati la gedinlil Adr.rrrdrii

Generale a AJAC Suceavar rezultd cd sunt prezenti to{i cei 56 membri ai Asociafiei.

Domnul Vircrel SEREDENOIUC dd citire ordinii de zi a Adundrii Generale a /\.lAC

Suceavar, dupd cum urmeerzd:

1. Raportul dre activiterte al Consiliului direcbr pentru anul 2016 gi aprobarea

descdrcdrii gestiune a mernbrilorr Consiliului clirector al Asocia{iei Jude{erne perrtru

Apa 9i Canellizare Suceava;

2. Raportul cernzorilor cu priv'ire ler verificarea si certificarea situafiilor financiare pe

anul 2016;

3. Aprobarea situa[iilor financiare ale AJAC Suceava pentru anul 2016;

4. Aprobarea Proiectululi de buget erl AJ,AC Sucearva pentru anul2012;

5. Aprobarea Organigriamei, a Statului de funclii gi a Grilei de salarizare perrtru

aparatul tehnic al AJAC Sur:eavel;

6. Aprobarea declangdrii procr:durii de selec{ie a membrilor consiliului de administralie

al SC ACE-[ SA Suc;eava r:onform dispozi[iilor prevdzute la OUG nr. 1019/2011 cu

modificdrile gi completdrile rulterioare;

7. Dfrverse.



Domnul V'iorel S;EREDENCIUC, Presedintele AJAC Suceava, supune llia vot
ordinea de zi, acerasta fiincl aprobratd cu unanimitate de voturi.

in continuare se trece la punctul 1l ale ordinii de zi, respectiv prezenrterrea

,,Raportului de ac;tivitate alL Consiliului director pentru anul 2016 gi aprobarea desc,iircdrii

gestiune a membrrilor Consiliului director al Arsocialiei Judefene pentru Apa gi Canaliz:are

Suceava".

Domnul Viorel SIEIIEDEI{CIUC dii citire Raportului de activitate al Consiliului

director pentru anrul 2016i.

Dupd prezentarear tRaportului de activitate al Consiliului director pentru anul j2016,

domnul Viorel SEREDET\,ICIUC irrtreabd dacd sunt discufii cu privire la raportul prezenllat.

Neexistdnd discutii cu privire la Raportrrl prezentat, domnul Viorel SERE|DENICilUC

supune la vot Aprobareei Raportului gi descdrcarea de gestiune a membrilor Consiliului

director al Asocialiei Judelpne pentru Apa gi Oanalizare Suceava, acestea fiinrJ aprohrate

in unanimitate de voturi.

Se trece la puncltul 2 al ordinii de zi, respectiv ,,Raportul cenzorilor cu prirrire la

verificarea 9i certificarea situaliilor financiare pe anul2016".

Domnul Viorel SETRiEDENCIUC dd cuvdntul domnului Filip $ERBAN, rnemLrru in

comisiei de cenzclri a l\Jt\C Suce,ava, pentru a prezelnta raportul cu privire la verificerrea gi

certificarea situatiilor financiare pe anul 2010.

Domnul Filip $EFiEIAN dA citire raportului gi aratd prin intermediul aaestuia cd

situatiile financiaLre sunt conforme cu prevederile legale gi certificd realitatera gi

corectitudinea dallelor ins;cnise in acestea.

Domnul Viorel $EIREDENCIUC intrerab,i dacd sunt observatii la Raportul cen:z:onilor

cu privire la verificarea;;i certificarea situatiilor financiare pe anul 2016, neexlstdnd

observafii.

Neexistdncl discu[iii r:u privire Ia Raportul prezentat, acesta este supus votului, fiind

aprobat'iln unanimitate dei rroturi.

Se trece la punctrul 3 al ordinii de zi, respectiv ,,Aprobarea situatiilor fineenciare ale

AJAC Suceava pentru anul 2016".

Domnul \'/iorel SEREDENCIUC da cuvAntul domnului Gheorghe Liviu

GRADINARIU, Director econornic erl AJAO Suceava, pentru a prezentel situafiile

financiare ale AJIIC Suceava pentru anul 2010.

Domnul Gheorghe Liviu GRADINARIU prezintd situatiile financiare ale I\JAC

Suceava pentru anul 2016,



Neexistdnd discutii din partea nnembrilor AGA AJAC Suceava cu privire la situa{iile
financiare prezentate, domnul Viorel SERI=DI:NCIt,IC supune la vot Aprobarea situal;iilor

financiare ale Asociafiei Jude[enre pentru Apd gi Canalizare sucea,va pentru anul j2016.

aceasta fiind aprobatd in unanimitate de voturi.

Se trece let punctul 4 al crrdinii de zi, respeclliv,,Aprobarea Proiectului cle burl3elt al

AJAC Suceava prentru anul2017"'.

Domnul 'Viorel SiEREDIENCIUC dd cuvAntul domnului Gheorghe L.iviu

GRADINARIU, sii prezinte Proiectul de buget al AJAC Suceava pentru anul20'17.

Domnul Glreorghe l-iviu GRADINAFIIU dd citire acestui proiect, fdcdnd precfr;zarrea

cd nivelul cotiza{ir:i pentru anul 2017 este lia nivelul celei pldtitein anrul 2016.

Neexistdnd discutii din partea membrilor AGA AJAC Suceava cu privire la proiectul

de buget, domnul Viorel SI=REDENCIUC siupune la vot aprobarea Proiectului cle bulEert al

AJAC Suceava prantru anul 2017, acesta fiilnd aprobat in unanimitate de voturi.

Se trece la punr:tul 5 arl ordinii 'de zi, respectiv ,,Aprobarea Organigrannei, a
Statului de funcfii 9i a Grilei de sarlarizare pentru aparatul tehnic alAJ|AC Suceava".

Domnul Viorel SE:REDENCIUC aratd cd prin reorganizarea aparatului tehnic s-a
prevdzutinfiin[arera a dorudr posturi cu 112 normd, din care unul de crcnsiliertehnir: qri unul

de consilier juridic, cu atribu[ii in domeniul guvernantei corporallive, iar un porrst de

consilier juridic cur o jumiiterte de normd se transformd intr-un post cu normd intreelgi .

N,eexistdnd discu[ii din partea mrembrilor AGA AJAC Suceava cu privire la
Organigramd, Statul cle furnclii gi Grila der si:llarizare propuse pentru aparatul tehrrir: al

AJAC Suceava, domnul \/iorel SEREDENCilUC supune la vot aprrobarea FlotdriOrrii in

forma prezentatd, acesta fiind apnobat in unanimitate de voturi.

Se trece let punctull 6 al ordinii de zi, respectiv ,,Aprobarea declangdrii procr:clurii

de seleclie a membrilor consiliului de adrninistralie al SC ACET SiA Suceava confrrrm

dispozifiilor prevd;zute [a ,OIUG nr. 10912011 cu modificdrile gi complelldrile ultedoane".

Drcmnul Viorel SiEREDEN0IUC aratd cd la data de 11.03.2017 a expirall manrdatul

administnatorilor tiC ACE:T' SiA S;uceava, potnivit art. 64"4 din OUG nr. 10gt2}r11 prnir,rind

guvernan[a corporativdi a intreprinderilor publir:e, cu modificarile gi cclmpletdrile uliterioiare,

autoritatea publiicd tutelard trebuie sd declangeze procedura de select;ie a
administratorilor.

A.JAC Suceava exercitd cerlitatea de autoritate tutelard a SC I\CET SA Siuceavil in

baza dispozifiilor iarx..27, alin. (3) din Legeer nr" 5112006 a serviciilor comunitare de utilitd[i

publice republicatd, cu nrodificdrile 9i completdrile ulterioare. in exercitarea atribuliilror de

autoritate tutelardr la SC I\CET SA Suceava, potrivit art. 3, pct. 2, lit. b) dirr OUri pp.



10912011, AJAC Sucear,ra are obligafia sdr prrrpund in numeler autonitdfilor public;e lor;ale

membre ale Asociatiei, c;atrdidalii pentru funcfiile de membri ai consiliului de aclministrafie

a societdlii, cu respectarrea preverderilor OIJG nr. 109/2011 priv'ind guvernanla corpclrativd

a intreprinderilor publice, cu nnodificdrik: gi completdrile ulterioiare gi ale Nonmelor

metodologice de aplicare,, a aicestui act nrlrmativ, aprobate prin HG nr. 7',22,||01G.

Conform prevederilor art. 129, alinr (5) din CrUGi nr. 10912011 este obligatorie ca proc;raclura

de selecfie a membrilor consiliului de adnrinistratie al SC ACE:T SA, Suceava sd srer facd

de un expert independenrt.

Neexistdnd discul;ii din parrtea menrbrillor AGA AJAC Siuceava cu privire la acest
punct al ordinii de zi, domnul Viorel SEREDEIIrICIUC supune la vot aprobarea declangdrii
procedurii de seleclie a nnembrilor Consilir.rlui de Adminisllralie al S.C. ACET' ti.A.

Suceava confornn prevederilor OUG nr. 10912011 privind guvernanfa corporaltiivii a

intreprinderilor publice, ou modificdrile si conlpletdrile ulterioarre, acesta fiind aprobat in

unanimitate de voturi.

Se trece Ia punctrul 7 al ordinii de zi, respectiv,,Diverse".

Domnul Viorel SE:REDENCIUC aratd r:d s-a derulat Progrannul POS Me<liu gi ca

au apdrut problenne Tn municipiul Fdlticeni, unde firma care realizia lucrdrile a inllnat in

insolvenfd gi mai apoi inr faliment, realizdndu-se doar aproximativ 7'0o/o din lucrdni, iar in

municipittl Radaufi o parte din lucrdrile der la sta[ia de epurare au fost realizate, in arnul

2016. Aceste lucndri au fost fazate prin programul POIM, contracturl de finan(arra ;:enrtru

aceste lucrdri fiind deja sernnat.

Domnul \torel I}E:REDEINCIUC aralld cd in acest, mornent se pregeitegte

Programului Operalional lrnfrastrructura Merre (POIM) 2014-2020, program ce urmiirregte

reabilitarea gi extinderca sistemelor de alimerntare cu apd gi canaliizare din 14 localitdfi

dupd cum urmeazd: rnunicipiile Suceava, Fiiilticeni, Rddduli, Cdmpulung Molldovenesc,

Vatra Dornei, oragele {}iret, Vir:ovu de Sus, Dolhasca, Salcea gi comunele $cheia,
Marginea, Putna, Sucevitar gi Mitocul Dragonnirnei. Firma care realizeazd aplicerlia este

EPTISA Romdnia SRL, aceeasi firmd care a realizat aplicalfia pentru POS Mr+diru, iar

aplica{ia este foante aproape de a fi finaliz.atei. Pentru finalizarea aplica{iei donnnul \/irorel

SEREDENCIUC roagd autoritdfil,e locale irnplicate in proiect si5 colaboreze cu operiatorul

regional SC ACET tiA lSucearra gi cu consultantul EPTI{SA Romdnia SIR.L, perrtru

rezolvarea tuturor problemelor care apar in pregdtirea aplica[iei.

Domnul Viorel SEIRF:DEl{CIUC da cuvdntul domnului gtelfan Groze\ Direrctor

General al SC ACET SiA Suceava, pentru a prrezenta alte detalii despre POIM.



Domnul $llefan Gra,za aratd cd valclareia proiectului PCrIM perntru judelul lsuceava

este una din cele mai nrarri la nivel de [ard, proiectul este unul din cele mai complexe,

estimdndu-se cd vor fi praste 20 rje contracte ,rje lucrdri. in mornentul actual SC A,CETT SA

Suceava impreund cu fopfeZentanfii EPTilSA Romdnia SRL lucrea;zdla cel de al tlorilea

protocol de coreotii 9i clarificdri pentru aplicarlie, urmAnd ca lia incerputul lunii mai sei se

depund din nou erplicatia lia Minisiterul FonrCuriilor Europene. Sel estinneazd cd irr luna iulie

aplicafia va fi tranrsmisd r:dtne Urriiunea Europe.]and.

Domnul $llefan Groza aratd cd unrul cjlin obiectivele principarle ale SC ACE:T SA

suceava este de afurniz:"a siervicii de cea nnai inartd caritate.

Domnul Constantlin lSulaicon, viceprimarul municipiului Fdlticeni, solicitii donrnului

$tefan GROZA sii-i comunice celre este stildir-rrl lucrdrrilor de faz:are inr municipiul Fdlticeni.

Domnul $tefan Ciroza aratd cd dupd primirea contractului de finan{are sire yot

declansa procedurile de organiz.itre a licitelfiei gi cd lucrdrile vor dernara pdnd la sfiirsitul

anului gi se vor finaliza in anul 2Cr18.

Domnul Gheorghe l-UT/r reprezentar.titul 6,rnriliului Local ial comunei Dornegti,

intreabd dacd releaua reializatd de cdtre UlrT Dornegti poate fi prreluatd der 6fr1pg 96
ACET SA Sucealra in contlifiile in care are nu are realizate branqamente.

Domnul $tefarr Groza aratd cd nu poate realiza bransamente pe cheltuiala

operatorului, realizarea brf€lilli?mentelor fiinrd in obligafia autoritdfii publice locale.

Domnul Dorin - loan F,INZAR, repni3Tsnlrrlr' Consiliului Local al r:onnunei

Sucevi[a, aratd cd arel arcreeasi r;ituafie cer in comLina Dornes;ti, insid urmeazii et rea.liza

brangamentele si intreabd clacd l'a preluatii dal cdtre operator dupd realizarea aLcerstora.

Domnul $tefan Gro,za aralld cd va fi preluat dloar in conditiile in care sistenrrull elste

funcfional, operatorul regionerl realizdnd doar,operarea.

Domnul Viorel ISERE:DENIiCIUC aralld r:;ii in acest moment se pot depune proielcte

de investifii la AF:IR pr6nd lia datil de 30 iunie, 2017 9i propune reprezentantilor r"rniltdfilor

administrativteritoriale sii llet depund cdt mai repede,

Domnul Viorel SIEIREDEI',ICIUC aratd cd aglomerdrile de peste 2000 loc;uitori

trebuie sd fie cclnformarter pdndr la sfdrgitul anului 2A18, iar in iacest sens unilldtilor

ad m i n istrativteritoriale trebr.r i e sii acceseze fornd u ri g uve rname ntale.

Domnul Viorel SETFIEDENCIUC arertd cd sunt 8 localitali care au solicitat sd fie
membri ai Asocia[iei r;i c'd in cel mai scurt tinrp vor demara procedurile necesarr:l pentru

primirea de noi membri.

Domnul V'iorel SEF{EDE:NCIUC a,ratil cd aparatul tehnic al AJAC {iuceava

impreund cu reprezentanllii SC ACET Sl\ fiuceava fac deplasdri in teren la mrerrnbrii



Asociafiei care au soliciliat preluarea servfrciului de apd 9i carralizare, unde impreunii c,
autoritdlile locale stabilersro pagli ce trebuie urrmafi pentru prelluare gi se intocmeste un

proces verbal in acest sens.

Domnul Nistor 
-fAlAR, 

rerprezentantul Oonsiliului Local al municipiul Rdrlduli, aratd

cd dupd realizarea lucrdnilron la sistemul de ap,d si canalizare nu se readuce infrastructura

rutierd la starea irni{iald si i'rltreabd dacd S0 ACET $A Suceava poate constitui un f,ond in

acest sens. Totoriatd soilicitd ca SC ACETSl:\ Suceava sd acorde o mai mare aten{ie la
intocmirea devizelor pentru situiafiile de lucriiiri aferente bransdrii la sistemul de arpd gi

canalizare, respectiv a clrerltuielilor indirectre cuprinse in aceste devize.

Domnul $tefan Groza aralid cd nu erre ;crevdzut un fond in acest sens si cd situa[ii

de lucrdri se fac pre baza proiectului tehnic.

Nemaifiind inscrise lia ordinea de zi 9i alte probleme perntru a fi discutate, domnul

Viorel SEREDENICIUC derclard l'nchise lucrdnile Adundrii Generale a AJAC $ucearva si

mulfumegte pentru prezern{ei membrilor AGA lr,JAC $uceava.

Drept pentru care s-etincheiat prezentul proces verbal.

PRE$ F.,

Viorel Et{ciluc

€iecretar,

Mihai - Cristian SAPARIU0
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