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Hotararea nr. 19 SC/10.03.2015
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de
10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul
Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al
AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza
materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE
Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta de valoarea cheltuielilor
neeligibile aferente Contractului VS-CL-NE-R04 si valoarea cotei de cofinatare pentru
Proiectul : « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a
statiilor de epurare a apelor uzate din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti Jud.
Vaslui », care revin operatorului si vor fi asigurate de catre Consiliul Judetean, dupa
cum urmeaza :
- Valoarea cheltuielilor neeligibile aferente contractului R04 - statie tratare si
epurare Negresti, cu valoarea estimata a cheltuielilor neeligibile pentru anul 2015
de 1.200.000 RON;
-Valoare totala cota de cofinantare 17.052.783,30 RON - formata din 814.283,30
lei, pentru cheltuielile deja efectuate si 16.238.500 lei, inclusiv TVA, pentru
cheltuielile estimate a fi efectuate in continuare, in anul 2015.
Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor solicita Directiei Economice si
Departamentului UIP-PI sa intocmeasca o adresa catre Consiliul Judetean Vaslui prin
care sa se solicite bugetarea sumelor de la Art.1., avand in vedere ca fara asigurarea
certa a finantarii sumelor respective, prin includerea acestora in bugetul Consiliului
Judetean Vaslui pentru anul in curs, conform cu Hotararile CJ nr. 84 si 85 din 2012,
anexate la prezenta hotarare, nu se vor putea relua licitatiile de la contractele FIDIC rosu
ce nu au fost atribuite si care pot fi inscrise esalonat in SEAP din nou incepand cu
saptamna 11 si nici nu se vor putea finaliza contractele deja semnate.
Art.3. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari raspund Directorul Economic si
Inginerul Sef UIP-PI
Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea şi raportarea stadiului
de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.
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Art.5. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu
CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier juridic, sa inregistreze mentiunile la
Registrul Comertului si sa depuna spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotarare.
Reprezentantii actionarilor in AGA:
Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Secretar tehnic
Popovici Ioan

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela
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