
Proces verbal sedin{i ADI Apn\canal Satu Mare din data de 05.11.2019

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind propunerea introducerii unei acliuni in justilie
impotriva membrilor Consiliului de Administralie al S.C. Apaserv S.A.
rdspunzitori de producerea prejudiciilor aduse societdlii prin neducerea la
indeplinire a mdsurilor dispuse prin dispoziliile obligatorii ale ANAF nr. IEF
648124.05.2017, respective nr. IEF 1I6012L09.201 8.

2. Prezentarea stadiului de implementarc aProiectului de investilii cu finanlare
din PoIM 2014-2020 qi a planului de achizilii aferent acestuia.

o Director Executiv A.D.I. Octavian Lazin:

Bund ziua,

Stimafi membri ai Adundrii Generale ,

$edinla Adunnrii generale a fost convocatd conform prevederilor statutare iar
materialele au fost publicate pe pagina de internet a Asocialiei qi au fost transmise
din timp spre consultare prin mijloace electronice tuturor membrilor.

Conform documentului de inregistrare alprezenlei, la aceasti aceasti gedinli sunt
prezenli un nr. de 25 de membri din nr. total de 54 membri de drept.

Pentru buna desfbgurare a Adundrii generale, intucdt dl. Preqedinte Pataki este
plecat in delegalie , vd rog sd propuneli un membru al adundrii generale ca
pregedinte de qedinfi.

Dl. Domokos Alexandru il propune ca preqedinte de gedinld pe dl. Kereskenyi
Gabor.

intrucdt nu este altd propunere, supun la vot aceastd proprmere.

Cine este pentru ?

impotrivd ?



Ablineri ?

Constatim c[ in unanimitate membri de drept prezenli au votat ca dl. Kereskenyi
Gabor sd prezideze gedinla.

il invit pe domnul primar Kereskenyi Gabor sd conducd qedinla.

o Dl. Kerskenyi:

Buni ziua stimali colegi,

Pt. buna desfEqurare a qedinlei, conform prevederilor Statutare trebuie sd alegem

un secretar de qedin!6 din rAndul membrilor prezenli.

Permitefi-mi sd-l propun pe dl. Iuliu Illyes.

Sunt qi alte propuneri ?

Dacd nu, supun la vot

Cine este pentru ?

impotrivd ?

Ablineri ?

Constat cd in unanimitate dl. Iuliu Ilyes a fost desemnat secretar de gedinld.

Ordinea de zi propusd a fost :

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind propunerea introducerii unei acliuni in justilie
impotriva membrilor Consiliului de Administratie aI S.C. Apaserv S.A.
rispunzdtori de producerea prejudiciilor aduse societdfii prin neducerea la
indeplinire a mdsurilor dispuse prin dispoziliile obligatorii ale ANAF nr. IEF
648/24.05.2017, respective nr. IEF 1160 /21.09.20 1 8.

2. Prezentarea stadiului de implementare aProiectului de investilii cu finanlare
din POIM 2014-2020 Ei a planului de achizilii aferent acestuia.



Constat insd, ci nr. membrilor prezenli este foarte mic, qi in acest context il rog pe
dl. Director executiv sd verifice dacl qedinla Adundrii Generale este statutard.

r Dl. Dir. executivLazinO.

D-le Preqedinte, stimali membri, conform prevederilor statutare ,respectiv Art.20,
alin 3 qi alin 4, gedinla nu indeplinegte condiliile necesare pt. desfbqurare qi

adoptare de hotdrdri.

Mai mult, pt. dezbaterea qi adoptarea hotdrdrii de la pct. 1 de pe ordinea de zi,
conform Art. 20, alin.4 din statut, la prima convocare este neces ard"prezen\a

tuturor membrilor asociafi . Nefiind indeplinitd aceasti condilie, pezenta gedinld a
Adundrii Generale este nestatutard.

Vi informez de asemenea c6, in conformitate cu prevederile aceluiaqi Art. 20, alin
4 din Statut, qedinla Adunirii Generale trebuie reconvocatd in cel mult doud
sdptdm6ni, cu aceeagi Ordine de zi, datd la care gedinla va fi statutard indiferent de
nr. membrilor de drept prezenfi.

o Dl. Kereskenyi

Stimali colegi, in aceast[ situalie fiin4 constat ci nu sunt indeplinite condi{iile
statutare pt. a se desfEqura sedin(a de azi a Adunirii Generale, urmdnd sd se se

faci demersurile legale de reconvocare conform prevederilor statutului asocialiei.

Jin totuqi sd mullumesc membrilor prezenli pt. participare, probabil cd cei care nu
au fost prezenli astdzi au avut motive intemeiate, in aceste zile primdriile fiind
implicate in orgarizarea alegerilor Prezidenliale din data de 10.1 l. '

Totuqi, din respect pt. cei prezenli, putem avea disculii informale despre
problemele curente specifice activitdlii Asocia,tiei. Dacd aveli intrebdri, sau
probleme de ridicat, vd rog si luali cuvdntul mai ales cd sunt prezenli membri ai
consiliului de administratie gi directorul general al Apaserv.

o Dl. Ilyes Iuliu, primar Vetiq:

Vd rog sd ne informali care este stadiul Aplicafiei de finanlare pt. POIM, cdnd vor
demara lucr[rile de rcalizare a distribuliei de apd in localitatea Decebal, ca sd

putem informa qi noi corect locuitorii .



. Dl. Leitner Ioano director ApASERV:

Vd imformez cdAplicalia a fost frnalizatd,, a fost inregistratd in Mysmiss, mai
mult, avem o adresd de la Autoritatea de management POIM prin care ni se
confirm cd Aplicalia indeplineqte condiliile de eligibilitate gi ci, pa.nA la semnarea
cotractului de finanlare putem demara procedurile de licitalie pt. lucrdri, cu clauzd
rezolutorie.

Dupd cum stili, contractul se poate semna numai dupd adoptarea unui HG privind
cofinanfarea Flaff-rate, ceea ce se va intdmpla probabil sdptdmfina viitoare

vd citesc acum planul de achizilii pt. lucrdrile aferente proiectului....

O veste bund pt. pt. noi toli este faptul cd s-au modificat prevederile Legii 50
privind atrtorizarea construcfiilor, in sensul ci pt. lucririle tehnico-edilitare qi nu
numai, se pot emite autoriza[ii de construire fbrd a aveaavizele necesare, cu
condilia oblinerii acestora pane lafinalizarca lucrdrilor. Menlionez aceste prevederi
sunt valabile numai pt. investiliile ce se realizeazi din fonduri LIE sau fonduri
publice nalionble. Aceste prevederi sunt valabile din 02.IL.2019 gi cred cd sunt
benefice qi pt. dvs.

Dacd mai aveli intrebdri? Dac6 nu, vd mulgumesc mult!

Preqedinte de qedinld

Kereskenyi Gabor

Satu Mare, 05.11.2019


