
PROCES VERBAL

incheiat azi 04.09"2018 in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei

Judefr:ne pentru Apa gi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)

Lucrdrile Adundrii Generale a AJAC Suceava sunt deschise de rJomnul Viorel

SEREDEiNC I lJC, pregedintele AJAC Suceava.

Domnurl Viorel SEREDENCIUC aratd cd Adunarea Gr-.nerald a AJAC lSuceava a

fostconvocatii prin adresa nr. 181 clin 13.08.2018 qi cd materialele prevdzute lil pr.rnctLrl 1

al ordinii de zi au fost transmise in format electronic membrilor Asocialiei.

Lar Adunarea Generald a AJAC Suceava participd in calitate de invil,at dornnul

$,tefan Groza, Director General al ACET SA Suceava 9i aparartul tehnic alAsocialirei.

Pelntru intocnnirea procesului verbal privind modul Tn care se desfdqoard lucndrile

A'dundrii Gen,erale a AJAC Suceava este desemnat domnul Mihai Cristiarn SAPARIUC,

referent al AJ,AC Suceava.

Din evidenta prezenlei reprezentan[ilor membrilor asociali la ge<linlia l\durndrii

Cieneraler a A.JAC Suceava a rezultat cd sunt prezerlli 41 membri aiAsocialiei.

Domnul Viorel SiEREDENCIUC dd citire ordinii de zi a Adundrii Generelle ia AJ,AC

Suceava, dupi cum urmeazd:

1. Aprobarea preturilor/tarifelor de furnizare a sgrviciilor prublice de alimentare cu i;rpd

potabila gi de canalizare-epurare, ce vor fi prlacticate de operatorul regional AOET

S"A. Su,oeava;

2. Informane priviind aprobarea de cdtre Autoritatea Natircnald de Reglementarer pentru

Serviciile Cornunitare de Utilitati Publice a r prelului la apa potabila prorJus;d gi

transpoftatd in vederea redistribuirii in intreaga arie der operare a Societiitii AC;E,T

S.A. Suceava.

3. Informare cu prrivire la stadiul POIM.

4. Diverse

Domnul Viorel SEREDENCIUC, Presedintele AJ;\O Suceava, supune la vrct

ordinea cle zi, aceasita fiind aprobatd cu unanimitate de voturi.

in continuare se trece la punctul 1 ale ordinii de zi.

Domnul Viorel SEREDENCIUC prezintd expunerei,r de motive prevdzutii pentru

acest punct al ordinii de zi.



Domnul Viorel SiEREDENCIUC aratd cd in conformitate cu prevederile ant.21 din

Statutul lt.J.A C, Suceava pentru a vota hotdrArea de aprokrare a prefurilor/tarifelor ce vor

fi practicate de ACE'f S.A, Suceava, este obligatoriu ca reprezentantul/inlocuitorul

rerprezentantului in AGA sd fie mandatat special in ac;est sens printr-o hotiinihre a

Consiliului Local a cdrui reprezentant este, acest lucru fiind menltionat si in adresa de

c0nvocare.

Dcrmnul Viorel IiEREDENCIUC aratd cd doar 4 reprezentanli au mandat special

respectiv Hotdrdre de Consiliu Local pentru a vota hotdriirea de aproltare a

pnelurilonttarifelor ce vor fi practicate de ACET S.A. Suceavia.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd pentru a se vota hotdrdrea p,rivind

aprobarea pnelurilor/tairifelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu ape

potabila qi de canalizane-epurare trebuie sd existe cvorum de 213, respectiv mininr i38 de

reprezentanli ai asocialilor, votul majoritd{ii asociatilor prezenli, care trebuie sd aibd

nrandat special acordat in prealabil de Consiliile Locale printr-o Hotd16re adoptatd

anterior sedin[ei AGA clin 4.09.2018,

in continuare domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuviintul dornnului Stefan GROZA

pentru a prezenta mai multe date cu privire la fundamentarea noilor prefuri/tarife.

Domnurl $tefan GROZA aratd cd in conformitate cu prevederile legale la derta de 1

iulie a fi,ecdrui an se face o analiza si o revizuire a tarifelor in scopul de a ar;igura

echilibrul financiar al o;reratorului.

Domnul $tefan GROZA aratd cd la data de 19.06.2018 a deprus spre avizare la

A,NRSC doroumentalia prin care a justificat necesitateia ajustdrii/rnodificdrii

pre{urilor/tarifrelor la apd potabila gi canalizare, in aria sa dcl delegare, iar in urma analizei

efectuater de A.N.R.S.t3. documentalia a fost completatd <ie ACE]- S.A. Suceavet r:u noi

informa{ii qi ler data de 09.0i3.2018 afostemisAvizul de sprecialitate nr.609303 crr privire

la noile p re{uri/tarife.

Domnul $tefan GROZA aratd cd motivele pentru care a $olicitat

aj u sta rea/morj ifi ca rea ;c relu ri I o r/ta rife I o r su nt u rm dtoarele :

- indiceler pre!,ului de consurn inregistrat in perioadatiunie 2017 - mai 2018;

- constil,uireer fonduluri llD din care se pldtesc ratele la creditele accesate pentru

Programele llSPA, SAI/lTlD si POS Mediu;

- majorarea tarifului lie energia electricd cu aproximaliv ',7-2o/o, iar aproximativ ilQ% din

c;ostul unui m3 de apd este reprezentat de energia electricir;
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salarizarea personalului la care s-a negociat o crestere egald cu indicele de i dar

subcu toate acestea salariul mediu la ACET S.A. Suceava este cu aproximativ 500

media salariilor de la ceilalli operertori.

Domnul $tefan GROZA aratd cd A.N.R.S.C, a avizat preluri/tarife mai mi

cele solic;itate inilial.

Domnul $tefan GROZA aratd cd pentru a funcliona Socieltatea trebuie

profit.

Domnul Viorel SEREDET\ICIUC intreabd pe domnul Conrstantin PASC

sedinla AGA nu poate fi repnograrnatd.

Domnul Constantin PA$CIJ aratd cd dacd s:?r face reprogramarea sedin AGA,

termenul de 15 zile in care trebuia sa fie comunicatrun rdspuns operatorului este rj

aceastd ;rreverdere fiind stipurlatd'in contractul de delegare tle gestiune.

it,

Domnurl Constantin PASCIJ aratd cd nu au fost fornrulate olciectiuni ale
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Domnul Congtantin PASCU aratd cd pentru a se aclopta legal o hotdr6re t

sa fie adoptate de citre Consiliile Locale ale UAT-urilor mr:mbre AJAC Suceava

prin care reprrezentantul/inlocuitorul reprezentantului in ,,\GA sd fie mandatat

pentru a vota aprobarea prefurilor/tarifelor ce vor fi practicatre de ACET S.A. S

Domnul Brddut AVRAMI/I, r€pfeZehtantul comunei Fordsti in Adunarea G nerald

a AJAC Suceava, ?ntreabd de ce trebuie ca UAT-urile c<l nu au fost preluate cl

ACE'| S.A. {iuceava sd aprober preturile/tarifele de furrrizare a serviciilor pukr

alimentare cu apii potabild gi de canalizare-epurare.

A..JAC Sucea',/a, documentate er;onomic sau juridic pentnru prefurile/tarifele av

A. N. R.S.C.

Drcmnul Constantin PASCU aratd cd toti rmembrii AJAC Suceava au

serviciile publice de alimentare cu apd potabila gi de canali,z,are-epurare prin

delegare de gestiune cdtre ACEIT S.A. Suceava qi astfel trebuie ca toti

Suceava sd arprobe preturile/tarifr:le de furnizare a serviciil<ln publice de alimentare:

protabild gi de canalizare-epuraTe, in conformitate cu prevederile art., 21 din

A.J.A.C. Suceava

tuturor celorlialte UAT-uri membre AJAC Suceava ce vor indeplini condiliile de

de citre operatorulACET S.A. Suceava.

Domnul Viorel SEREDENICIUC aratd cd piocesul de preluare este un

continuu. S-ar terminat preluarea oragului Liteni iar in acest moment este in surare

preluarea orersului Salcea, urmAnd a se face preluarea cornunelor Bilca, Berch ti si a

eluare



Domnul CatSlin Gheorghe COMAN, reprezentantul municipiului Fel

Adunarea Generald a AJAC Suceava, cere ca pe viitor ,sd se transmitd un r

hotdrdre pentru mandatarea reprezentantului/inlocuitorului reprezentantului in h
voteze hotdrdrrea de aprobare a pre(urilor/tarifelor ce vor fi practicate de ACEI

Suceava

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd pe viitor se va intocmi un m

hotdrAre ce va fi transmis cdtre membrii AJAC Suceava.

Domnul Mircea RUSIJ, imputernicitul reprezentantului municipiului Vatra D el ln

nt tn
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Adunarea Gernerald a AJAC Suceava, aratd cd majorarea tarifului la energia e

aproximativ 212% este cam n'tare.

Domnul $tefqn GROZA aratd cd a fdcut licitalie in acest sens iar la I

prezenta,ldoar Firma E-ON Romdnia gi acesta a fost pre(ul licitat pentru un an,

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd se va trarismite cdtre Societateer ,ACET

S,A, Suceava o adresd prin care se va preciza cd nu s-a putut adopta o hotdrAre

aprobarea prelurilor/tarifelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare

potabila tpi de canalizare-epurare, solicitate de operatorul rergionalACET S.A. Sucel

Se trec;e la punctul 2 al ordinii de zi.

Domnul Viorel SEREDENCIUC de cuvAntul dorlnului Constantin PAS;

prezintemateria|u|prevdzutepentruacestpunct'

ivind

arpi
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informare privind aprobarea dt: ciitre

liae aServiciile Cromunitare de Utiliteti P

in vederea redistribuirii in intreaga de

la apd

lui

. Domnul Constantin PASCU prezintd

Autoritatea Nialionald de Reglementare pentru

prelului lia apii potabila produsd gi transportatd

operare a Sqcietdlii ACET S.A. Suceava.

Domnul Constantin PASCU mai precizeazd cd sunt beneficiare ale prelului

potabild produsd si transportatd in vederea redistribuirii c,)munele Cornu Luncii,

Berchgeqti, Frdtdulii Vechi, Freutegti gi Ciprian Porumbescr:.

Sc. trece la pqnctul 3 al ordinii de zi.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd dupd depunerea Proiectului P

Opera{ional Infrastrqctura Mare (POIM) 2014-2020la sfArgitul lunii mai 2018,

JASPERS a transmis o listd de obiec{iuni ce urmeazd ar fi remediate gi dupa

depune din nou Proiectul.

Drcrnflul Viorel SER.EDENCIUC aratd cd Ei cu aceste mici intArzieri

Suceava esler unul din pu{inele judele ce are Proiectul aprcrape finalizat.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuvAntul domrrului $tefan GROZA

prezenta stacliul POIM.

udr:tul



Domnul $tefan GROZA aratd cd principalele obliectiuni au fost la mc) ul de

realizare al a5;lomerdrilor gi la reabilitarile ce trebuiesc fdcute, deoarece proiectul

special prent1u extinderi, Aceste obiecliuni sunt Tn curs der remediere si se va

Aplica{ia din rrou in luna octombrie sau noiembrie anul curoflt.
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Domnul Dunlitru NICHITEAN, reprezentantul conrunei Marginea in Ad

Generalir a A,JAC Suceava, aratd cd au venit reprezentarrli de la SGA pentru er

unde eslle qrnpllrnplasal'nentul staliei de captare si de epurare din comuna Marg SI

intreabd de ge mai trebuie date alte avize daca deja au fost eliberate incd din ernul

Dom4ul $tefan GROZA aratd cd vechile avize expiriii gi vor trebui sd fie refd

Domqul Decgbal Dumitru lSACHl, reprezentantul orasului Dolhasca in Ad

Generalii a I\JAC puceava, arati cd intArzierea inceperii Proiectului POIM

imposibilitatEa de a se incepe proiecte de refacere a asfaltului.

Domnurl $tefan GROZA aratd cd a apdrut o instructiune prin care un UAT

realizeze luqniri din finantare proprie gi mai apoi dupd aprobarea Proiectului POlt\4

deconta sunele penfru lucrdrile realizate.

Domnul MircQa RUSU, Tmputernicitu I reprezentantullui municipiului Vatra

Adunareia GBnerald a AJAC Suceava, Tntreabd dacd au rirnras in proiect toate

din munir:ipi{l Vatra Dornei,

Domnul $tefan GROZA aratd cd nu s-?u ,exclus din Proiect reabilitiiriler

extinderile propuse pentru nici unul din UAT-uri"

Dornnul $tefdn GROZA aratd cd la sfdrqitul lunii septembrie va convoca o

cu toate UAT-urile cuprinse in Proiect.

Dr:m11ul $tetan GROZA aratd cd referitor la aprrobarea prelurilor/tari

furnizare a gerviciilor public;e de alimentare cu apii potabild gi de canalizare-epu

vor aplicia prevederile art. 32 pct. (8) din Contractul de delegare de gestiune.

Se trqce la pqnctul 4 al ordinii de zi, respectiv,,Diverse".

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd au fost rr;olicitdri de preluare

)115.

te.

rarea

>e la

ACET S A, puceav,{ de la 16 UAT-uri membre ale AJAC lSiuceava si cd reprrlze

aparatului tghnic al AJAC Suceava, reprezentanfi ai ACEl"S.A. Suceava qi ai Pri driilor

s-au int6lnit qi au stabilit paqii ce trebuie realiza{i pentru prerluare, consemn6nd in

verbale ,situatiile existente gi ce condilii mai trebuie inderpliniinite pentru preluare. A 1'ost

preluat oraspl Liteni iar in acest moment este in desfdgurare preluarea orasului lc'ea,

urmdnd ,a sq face prbluarea comunelor Bilca gi Berchigegti. In misura in care gi

UAT-uri 'vor indeplini condiliile se va incepe procesul de prrl:luare,

lralte



Domrtr"rl llie LUNGU, reprezentantul oraqului Salcea in Adunarea Generald r

Suceava, arflte cd p]rocesul de preluare din oragul lSalcea este destul de lent si c

termen de 10 zile reprezentan{ilor de la ACET S.A, Suceava pentru afinaliza prelu

Domrprl Brddu( AVRAMIA, reprezentantul comunei Fordgti in Adunarea

a A..|AC Sucpava, sOlicitd sd fie preluat de cdtre ACET S.A. Suceava.

Dom4ul loan Pavel TOMA, reprezentantul comunei Pirtegtii de .,fos in Ad

Generalii a,f,JAC S{ceava, solicitd sd fie preluat de cdtre I\CET S.A. Suceava.

Domnul Viorql SEREDENCIUC aratd cd reprezentanli ai aparatului tehnic

Suceava si r{eprezentanfi ai ACET S.A. Suceava vor face <leplasdri in cele doud

pentru a se stabilii lpaqii ce trebuiesc urma[i pentru a fi preluate de cdtre A

Suceava.ta.

DomflulViordl SEREDENCIUC solicitd membrilor A.JAC Suceava ce au
,' ,t .plata cotizalleri sd le pldteascd cAt de curdnd posibilr.

AJAC

le da

rea.

rald

AJAC

mune

-ci.A.

discutate, omnul

AJAC S SI

Nemfifiind inpcrise la ordinea de zi gi alte problemr: pentru a fi

Viorel SI-RSDENCIUC declard inchise lucrdrile Adundrii Generale a
,.]

mullumegte pentru pirezen(d membrilor AGA AJAC Suceava"

Drept pentru bare s-a incheiat prezentul proces verbal.

Secretar,

N/ihai - Cristian SAPARI


