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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 07.04.2022 cu prilejul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Dâmboviţa

La lucrările Adunării Generale  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa
din data de 07.04.2022, participă un numar de 47 membrii asociați din totalul de 86, ședința fiind
nestatutară.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea :

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli cu anexele aferente al
Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., valabil pentru anul 2022;
2. Proiect de hotărâre privind avizarea Programului de investiţii din surse proprii pe anul 2022 al

Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A; 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea Programului anual al  achiziţiilor  publice sectoriale pe
anul 2022 al Companie de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.;
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  valorii  redevenţei  datorate  de  Compania  de  Apă
Târgovişte – Dâmboviţa S.A., aferentă anului 2022;
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declanşării  procedurii  de selecţie a candidaţilor pentru
ocuparea a şapte poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Târgovişte
–  Dâmboviţa  prin  aplicarea  regulilor  de  guvernanţă  corporativă  a  înteprinderilor  publice
reglementate de OUG nr. 109/2011;
6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Situaţiilor  financiare  anuale  şi  a  anexelor  acestora  la
31.12.2021, ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor din „Raportul de monitorizare privind modul
de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatorul regional în conformitate
cu  prevederile  Regulamentului  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  privind
serviciului de alimentare cu apă”;
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurilor de selecţie pentru funcţia de Administrator
Public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița ;
9. Informare asupra stadiului derulării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 – 2020 (POIM) ;

Din lipsă de cvorum, conform art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa
Dâmbovița, ședința Asociației se reprogramează în data de 11.04.2022, în format on-line.

     PREȘEDINTE,                                                                      SECRETAR,              

   dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                                            ing. Dragoș NĂSTASE-COMȘA 
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