
PROCES VERBAL

incheiat azi 16.04.2019 in cadrulAdundrii Generale a Asocialiei
Judelene pentru Apd gi canalizare suceava (A.J.A.c. suceava)

Lucrdrile Adunarii Generale a A.J.A.C. Suceavia sunt cJeschise de domnul Viorel
SEREDENCIUC, presedintele A.J.A.C. Suceava.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd Adunarrea Generrald a A,J.A.C, Suceava a

fost convocatd prin adresa nr. BB din 08,04.2019 gi cd rnaterialele prevdzute la ordinea de
zi au fost transmise in format electronic membrilor Asocialiei,

La Adunarea Generali a A.J.A.C. Suceava participd in calitate de invitat domnul

$tefan Groza, Director General al ACET SA Suceava, d,omnigoara Mihaela RACU, membru
al comisiei de cenzori a A.J.A,C. Suceava gi aparatul tehrnic al A:;ocialiei.

Pentru intocmirea procesului verbal privind moclul in care se desfdgoard lucrdrile
Adundrii Generale a A.J.A,C, Suceava este desemnat domnul Mihai Cristian SAPARIUC.
secretar al A.J.A.C. Suceava.

Din evidenla prezen!ei reprezentan!ilor membrilor asocia[i la gedinla Adundrii
Generale a A.J.A.C. Suceava rezultd cd sunt prezenli 41 membri ai Asocialiei, din totalul de

56 membri.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd pentru a fi v'alabile hotarArile Adundrii

Generale a Asocialiei propuse spre a fi adoptate la punctele 1-3 din ordinea de zi, conform
art' 20 alin (3) din Statutul A.J.A.C. Suceava, acestea se adoptii in prezenla a do,ud treimi
din numdrul asocia[ilor 9i cu majoritatea voturilor arsocialilorr prezenli. Domnul Viorel
SEREDENCIUC arald cd existd cvorum pentru a se discuta toate punctele propu{ie pentru

ordinea de zi.

Domnul Viorel SEREDENCIUC da citire ordinii de zi a Aclundrii Generale a A.J.A.C.
Suceava, dupd cum urmeazd:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2O1g si
aprobarea descdrcirii gestiune a membrilor Consiliului director al A.J.A.C. Suceava;

2' Aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la verificarea gi certificarea situa{iilor

financiare pe anul 2018 si situaliilor financiare anuale ale A.J.A.C. Suceav'a pentru

anul 2018;

3. Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieri pentru anul 20'lg;
4. Diverse.



Domnul Viorel SEREDENCIUC supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobatd
cu unanimitate de voturi.

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

,,Raportului de activitate al Consiliului director pentru ianul 20'nB gi aprobarea descdrcarii
gestiune a membrilor consiliului director al A.J.A.c. suceava',.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd citire Raportului de activitate al Consiliului director
pentru anul 2018.

Dupii prezentarea Raportului de activitate al Consiliului director pentru anrul 201g,
domnulViorel SEREDENCIUC intreabd daci sunt disculii cu prirrire la raportul pre:zentat.

NeexistAnd discutii cu privire la Raporlul prezentat, domnul Viorel SEREDENCIUC
supune la vot Aprobarea Raportului gi descdrcarea de gestiune a membrilor Consiliului
director al Asociatiei Judelene pentru Apa gi Canalizare Suceava, acesta fiind aprobat in
unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv ,,Rapontul cenzorilor cu privire la
verificarea gi certificarea situaliilorfinanciare pe anul 2018 si situatiilorfinanciare anuale ale
A.J.A.C. Suceava pentru anul 2018".

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuvAntul domnigoarei Mihaela RACU, membru al

comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, pentru a prezenta rapcrrtul cu privire la verificarea
gi certificarea situaliilor financiare pe anul 2018.

Domniqoara Mihaela RACU dd citire raportului gi aratd prin intermediul acestuia cd
situaliile financiare anuale dau o imagine fideld a s;itualiei financiare a Asocia{iei la

31.12.2018, sunt conforme cu prevederile legale gi certificd realitatea si corec;titudinea
datelor inscrise in acestea.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuvAntul domnului Gherorghe Liviu GRADINARIU,
Consilier economic al A.J.A.C. Suceava, pentru a prezenta situartiile financiare ale A.J.A.C.
Suceava pentru anul 2018.

Domnul Gheorghe Liviu GRADINARIU prezintir situafiile financiare ale A.J.A.C.
Suceava pentru anul 2018.

Domnul Viorel SEREDENCIUC intreabd dacd sunt observalii la Raportul c,enzorilor
cu privire la verificarea 9i certificarea situaliilor financiare pe anul 2018 si la situafiire
financiare prezentate.

NeexistAnd observalii sau disculii cu privire la lRaporlul cenzorilor prezentat Ei la
situaliile financiare prezentate, acestea fiind supuse vo1ului, surrt aprobate in unsnimitate
de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv ,,Aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 201g".



Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuvdntul domnului Gheorghe Liviu GRADINARIU,
sd prezinte Proiectul de buget al A.J.A.c. suceava pentnu anul 2019.

Domnul Gheorghe Liviu GRADINARIU dd citire acestui pnoiect, fdcand prec;izarea c6
veniturile cuprinse in buget provin din cotizaliile menrbrilor asociali si au fost calculate
conform prevederilor din Statutul asocia{iei. Cotiza{ia lrropusd spre aprobare perntru anul
2019 este de 0,44 leillocuitor/an pentru Consiliul Jude{ean Su<;eava si 1,41 lei/locuitor/an
pentru consiliile locale. Cotizalia propusd pentru anul 20'19 acoperd cheltuielile necesare
bunei funcliondri a Asocia{iei.

NeexistAnd discutii din partea membrilor AGA A.J,A.C. Suceava cu privire la
proiectul de buget, domnul Viorel SEREDENCIUC supune la vot aprobarea proiectului de
buget alA.J'A'C. Suceava pentru anul 2019, acesta fiincl aprobat in unanimitate der voturi.

se trece la punctur 4 al ordinii de zi, respectiv,,Diiverse""

Domnul Vasile ANDRICIUC, reprezentantul comunei Scheia in Adunarea Grenerald a
A'J'A.C. Suceava, intreabd Tn ce stadiu se afld Proiectul POIM cJeoarece acest proiect este
o necesitate pentru comuna $cheia gi propune ca unita{ile administrativteritoriale implicate
in proiect sd propund o cotd de cofinanlare astfel incAt proiectul sd fie aprobat irr cel mai
scurt timp. Domnul Vasile ANDRICIUC aratd cd unitatea adnrinistrativ-teritorialri $cheia
este dispusd sd participe cu o cofinanlare de pdnd 2Oo/o din valoarea investi{iilor ce ii revin.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd aplicerlia pentru Proiectul polpl a fost
finalizatl 9i depusd in decembrie 2016 la Ministerul Fondurilor Europene, intre timp
fdcAndu-se mai multe observalii gi corecfii schimbandu-se de mai multe ori valoarea
proiectului, inilial a crescut valoarea acestuia 9i mai apoi a scdzut.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd nu existd o val<>are a cofinanlirii propusd
oficial, insd se discuta de o cofinanfare de minim 5%.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd pe parcursul anului 2018 nu s-a semnat nici
un proiect POIM, iar anul acesta s-a semnat un proiect pentru juclelul Timis cu o cofinantare
de 10%.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd trebuier ca cele 14 unitali administrativ-
teritoriale implicate in Proiectul PolM impreund cu A,CET SA Suceava sd propund o
anumita cotii de cofinanlare astfel incat proiectul sd fie aprobat.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuvAntul domnrului $tefran Groza, Director General
al ACET sA suceava, pentru a prezenta detalii despre proiectul polM.

Domnul $tefan Groza aratd cd valoarea totald ergreatd [n acest moment de firma
JASPERS, firma ce este consultant al Ministerului Fondurrilor Europene, este de
233.700.000 euro.



Domnul $tefan Groza aratd cd in aceastd perioada se discutd la Ministerului
Fondurilor Europene de un minim de cofinanlare de 5-60/o. Consultantul Eptisa
Romania SRL a transmis deja cdtre ACET SA Suceavia o primd variantd de Analizd cost-
beneficiu in care se propune o cofinanlare de 7,82o/o gi astferl ACET sA Suceava va fi
nevoitd sd facd un imprumut de aproximativ 18.000.000 euro. Acest lucru va cluce la o
crestere a prelului/tarifului.

Domnul $tefan Groza aratd cd parte din aceastd cofinan[are se poate face de cdtre
unitdtile administrativ-teritoriale implicate in Proiectul pOlM astfel incAt cresterea
prelului/tarifului sd fie mai micd.

Domnul Viorel SEREDENCIUC propune ca aceastd cofinanlare sd fie impa(itd egal
Tntre ACET SA Suceava gi cele 14 unita{i administrativ-telritoriale implicate in proier:t.

Domtrul Adrian POPOIU, reprezentantul ora-sului Siret in Adunarea Generald a
A'J'A'C' Suceava, arati cd pentru unitatea administrativ-teritoriala Siret va fi dificil sd
suporte aceastd cofinanlare.

Domnul Nistor TATAR, reprezentantul municipiului Radduli in Adunarea Generald a
A'J'A'C' Suceava, aratd cd aceastd cofinan{are ar trebui si fie cat mai mare d1n partea
unitdlilor administrativ-teritoriale astfel incdt prelul/tariful la apii si canalizare sd rdmAnd
nemodificat.

Domnul Viorel SEREDENCIUC il intreabd pe domnul Nistor TATAR dacd propune
ca intreaga sumi sd fie cofinanlatd de unitdfile administriativ-teritoriale.

Domnul Nistor TATAR spune cd aceastd cofinan{are a unitdlilor administrativ-
teritoriale trebuie fdcutd in aga fel incAt sd nu se modifice prelul/tariful la apd si c'nalizare
sau sd se modifice in limite rezonabile.

Domnul $tefan Groza aratd cd ?n proiectele anterioare se menliona faptul cd
prelul/tariful la apd gi canalizare nu trebuia sa depageascd 3,So/o din venitul nrediu pe
locuitor al unitdtii administrativ-teritoriale, dar acum se menlioneazd cd preful/tariful la apd
9i canalizare trebuie sd fie de minim 2,5o/o din venitul merliu pe locuitor al unitdtii
administrativ-teritoriale gi nu mai existd o limitd superioani a prelurlui/tarifului.

Domnul Nistor TATAR propune ca sd aibd lo,c o intdlnire cu cele 1.1 unitali
administrativteritoriale implicate in Proiectul POIM in care sd se discute 9i sd se
stabileascd cum se va impa(i cofinan{area intre unitalile adminristrativ-teritoriale qi ACET
SA Suceava.

Domnul Mihaitd NEGURA, reprezentantul municipiului Ciimpulung Moldovenesc in
Adunarea Generald a A.J.A.C. Suceava, aratd cd in acest moment pentru unitatea
administrativ-teritorialS CAmpulung Moldovenesc nu se poate contracta un credit gi
cofinanlarea poate fi acoperitd doar din bugetur rocar.

A



Domnul Nistor TATAR aratd cd dacd cofinanlarea este suportatd de cdtre ACET sA
Suceava gi va avea loc o cregtere a pre{ului/tarifului la apd si canalizare atunci vor fi
afectate si localita{ile ce nu beneficiazd de proiectul polM.

Domnul Zaharie RUSU, reprezentantul comunei Bilca in Adunarea Gelnerald a
A'J'A'C' Suceava, aratd cd nu este corect ca localitdlile care nu beneficiazd de proiectul
PolM sd fie afectate prin cregterea pre{ului/tarifului la apd si canalizare"

Domnul Dumitru NICHITEAN, reprezentantul comuneri Marginea in Adunarea
Generald a A'J'A.C. Suceava, aratd cd pentru comuna lvlarginea investilia propusd este de
aproximativ 36'000'000 euro si cd 10% cofinanlare din iaceastd sumd este o sumii mare si
ca 5-6% cofinantare ar putea si fie mai ugor platitd, maI ales cd sumele pentru cofinantare
vor fi achitate treptat.

Domnul $tefan Groza aratd cd in acest moment cofinanlarea se imparte astfel: 2%
cofinanlare de cdtre unitatea administrativ{eritoriald si 8% de ciitre ACET SA Suceava, iar
aceasta ar trebui sd se impartd in aga fel incat sd sre facd <> crestere cat mai micd a
prelului/tarifului la apd si canalizare.

Domnul Viorel SEREDENcIUC propune ca sd sre facd o intalnire la inceputul lunii
mai 2019 cu cele 14 unitali administrativ-teritoriale implir:ate in proiectul polM unde si se
facd propuneri concrete a modului in care se va impar{i cofinantarea.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd se pregdtegte prreluarea comunelor Bilca,
Boroaia, Berchigegti si Fordsti de cdtre ACET SA Suceava gi se mai pregdteste gi primirea
de noi membri in AJAC Suceava.

Domnul Constantin MOLDOVAN, reprezentantul comunei Mdndstirea Humorului in
Adunarea Generald a A.J.A'C. Suceava, intreabd dacd va fi preluatd si comuna Mirndstirea
Humorului.

Domnul Viorel SEREDENCIUc aratd cd imediat dupd preluarea comunelor
mentionate mai sus se vor incepe demersurile pentru preluarea gi a altor unitdti
ad m in istrativ-teritoriale.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd in conformitate cu Legea 1g6lz01t) privind
asocialiile de proprietari, art.g6 arin. (5) ,,operatorii ec'nomici ioare furnizeazd/presteazd
servicii de utilitati publice cdtre consumatorii alimenta{i/racordali 

'rintr-unbransament/racord comun au obligalia sd asigure aceste servic,ii numai dacd la nivel de
condominiu existd o asocia!ie de proprietari constituitii in condi!iile legii care sd aibd
calitatea de utilizator, titular de contract, sau dacd in tt-.rmen de 1g0 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi se constituie asocialii de proprietari conform legii.,,



Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd ca ACEIT SA Suceava a notificat AJAC
suceava in adresa 6932 din 10.04.2019 cd Tn municipiile Radauli si Vatra Dorrrei existd
incd utilizatori care nu au constituit sau aderat la o asociatie de proprietari.

Domnul $tefan Groza aratd cd in municipiul Vertra Dornei exista 63 scdri de bloc
neasociate giTn municipiul Raddufi exista 104 scdri de bloc neasociate.

Domnul $tefan Groza aratd cd cel mai ugor mod de asociere este prin aderarea la o
asocialie deja existentd, fiind mai grea procedura cle constituire a unei asocialii de
proprietari. Un contract individual cu fiecare proprietar in parte se poate face doar in
momentul in care apometrul nu se afla in interiorul apartamentului sau poate fi citit de la
distantd.

Nemaifiind alte probleme pentru a

declard inchise lucrdrile Adunirii Generale

prezenld membrilor AGA A.J.A.C. Suceava.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal,

PRESE

Viorel

Secretar,

Mihai - Cristian SAPARTUC

fi discutate, domnul Viorel SEREDENCIUC

a A.J.A.C. Suceava gi mullumegte pentru


