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PROCES VERBAL

Încheiat astazi 21.12.2021 cu prilejul Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare
 Intercomunitară „Apa Dâmbovița” 

În  condițiile  restricțiilor  în  vigoare  adoptate  în  scopul  prevenirii  răspândirii  infecției  cu
coronavirusul COVID – 19 și în baza prevederilor art. 19 alin. (21) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară  ”Apa  Dâmbovița”,  ședința  s-a  desfășurat   în  format  electronic,  după  următoarea
procedură:

  Materialele de ședință și  toate documentele care s-au supus aprobării, precum  și formularul tipizat
de exprimare a votului, au fost transmise prin poșta electronică tuturor membrilor la data de 14.12.2021;

       
 Membrii Asociației au putut formula observații, obiecții, comentarii până la data de 17.12.2021, ora

1400.
           
 Membrii Asociației și-au putut exprima votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pe formularul

tipizat (prin da, nu, abținere) prin poșta electronică până la data de 21.12.2021, ora 1600; 

Ordinea de zi a ședinței :

1.  Proiect de hotărâre privind avizarea majorării  de capital  social  al  Companiei  de Apă Târgoviște –
Dâmbovița S.A, prin aport în natură al Județului Dâmbovița ;

2.  Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgovişte –
Dâmboviţa S.A., ca urmare a majorării de capital ;

3. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  modificării  organigramei  Companiei  de  Apă  Târgoviște  –
Dâmbovița S.A, valabile începând 01.01.2022 ;

4. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  modificării  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A ; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului anual al
achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița pentru anul 2022 ;
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     În data de 21.12.2021, și-au exprimat  votul  un număr de 71 membrii  din totalul  de 86 de
membrii asociați după cum urmează: 

          -  La punctul nr. 1 -   Proiect de hotărâre privind avizarea majorării de capital social al Companiei
de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, prin aport în natură al Județului Dâmbovița – 70 voturi pentru și o
abținere din partea UAT Moțăieni.   Proiectul a fost aprobat.   

   
           -   La punctul nr. 2 -  Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Actului Constitutiv al
Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., ca urmare a majorării de capital - 70 voturi pentru și o
abținere din partea UAT Moțăieni.   Proiectul a fost aprobat.   

    
          -  La punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind avizarea modificării organigramei Companiei de
Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabile începând 01.01.2022  -  70 voturi pentru și o abținere din
partea UAT Valea Lungă.   Proiectul a fost aprobat.

           -   La punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului de organizare
și funcționare al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A – Unanimitate de voturi. Proiectul a
fost aprobat.

    
          -  La punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al
Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița
pentru anul 2022  – 69 voturi pentru și 2 abțineri din partea UAT Moțăieni și UAT Nucet.   Proiectul
a fost aprobat.

     Anexăm la prezentul proces-verbal, materialele prezentate și comunicate membrilor Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

       PREȘEDINTE,                                                                                 SECRETAR,              

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


