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Proces  verbal  Nr.1 

 

al  Adunării Generale a ACA”Xxxxxx” din 10.03.2013 

 

Beneficiari -213 

 Asistă -143 

 

Preşedintele adunării –xxxxxxxxxxx 

Secretar –xxxxxxxxxxx 

 

Agenda Adunării Generale a ACA”Xxxxxx” 

  

 

1. Cu privire la activitatea ACA”Xxxxxx”în perioada anului 2012 şi 

sarcinile pentru anul 2013. 

          

2. Alegerea conducerii ACA”Xxxxxx”. 

          

3. Operarea unor modificări în statut 

 

4. Aprobarea bugetului de activitate al ACA”Xxxxxx” pentru anul 2013 

 

5. Aprobarea planului de activitate al ACA”Xxxxxx”  pentru anul 2013 

 

Hotărîrea Adunării Generale a ACA”Xxxxxx” din 10.03.2013 

 
Ascultînd raportul prezentat de preşedintele ACA”Xxxxxx”, şi în baza discuţiilor pe 

urma luărilor de cuvînt şi discuţiilor pe problemele din ordinea de zi a Adunării 

Generale s-a decis: 

1. De obligat preşedintele ACA”Xxxxxx”,Consiliul executiv, specialiştii să întreprindă 

toate măsurile organizatorice ,economice ,tehnice pentru a asigura o funcţionare stabilă 

,calitativă şi eficientă a apeductului ,asigurînd o prestare a apei potabile de calitate . 

2. Conducerea ACA”Xxxxxx” sistematic să îmbunătăţească lucrul informativ şi de 

comunicare ,informînd beneficiarii despre activitatea Asociaţiei. 

3. Conducerea ACA”Xxxxxx”,comitetul executiv să întreprindă măsuri organizatorice 

ce ţin de îmbunătăţirea stării economice şi financiare a ACA”Xxxxxx”asigurînd 

îndeplinerea măsurilor stabilite : 

a)consumatorii care n-au achitat apa folosită termen de 2 luni să fie  deconectaţi  

b)reconectarea se va efectua contraplată -50lei 

c)răuplatnicii ce depăşesc 3 luni şi mai mult , se suspendă contractul pînă la efectuarea 

plăţilor(fiind deconectaţi) 

d)pentru reconectare la apeduct -300lei 

e)pentru deteriorarea elementelor de la apeduct (braşament,robinet etc)amenda -100lei 

j)conectarea samovolnică la apeduct sancţiune -1000lei 

4. Consiliul excutiv ,preşedintele ACA,contabil ,să întreprindă măsuri concrete în 

vederea optimizării folosirii apei potabile pentru perioadele deficite ale anului 

(vara),astfel să se respecte limiteile stabilite : 



a)pentru perioadele de iarnă ,primăvară ,toamnă(lunile,I,II,III,IV,V,IX,X,XI,XII)limita 

de 15 m³.cu tariful de 8lei.Supralimita cu tariful de 12lei. 

b)pentru perioada de vară (iunie,iulie,august)limita 5 m³cu tariful de 8 lei,supra limita 

tariful de 20 lei pe m³. 

5. Pe problema a doua din ordinea de zi privitor la unele modificări din Statut se decide: 

Se substituie“Organizaţie Obştească “cu”Asociaţie Obştească” 

6. Pe problema a teia din ordinea de zi cu privire la alegerea organelor de conducere  

ACA”Xxxxxx” Adunarea Generala a decis: 

 

a. Este reales preşedinte al ACA”Xxxxxx” xxxxxxxxxxx. 

b. Sînt aleşi membri Consiliului  ACA”Xxxxxx” 

     1. xxxxxxxxxxx  

     2. xxxxxxxxxxx 

     3. xxxxxxxxxxx 

     4. xxxxxxxxxxx 

     5. xxxxxxxxxxx 

     6. xxxxxxxxxxx 

     7. xxxxxxxxxxx 

 c.Sînt aleşi membri ai comisiei de cenzori : 

   1. xxxxxxxxxxx 

   2. xxxxxxxxxxx 

   3. xxxxxxxxxxx   

 

7. Se aprobă bugetul de activitate al ACA”Xxxxxx” 

8. Se aprobă planul de activitate al ACA”Xxxxxx” 

 

S-a votat pentru  143, contra 0, abţinut 0 

 

 

 

Preşedintele adunării____________________ xxxxxxxxxxx 

 

 

 

Secretarul  adunării____________________ xxxxxxxxxxx 

 
 

 

Data  10.03.2013 

 

 


