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La sedința de astăzi, 08.05.2019, ora 11:00, care a avut loc la Centru de Afaceri și
expoziții ”Mircea Cancicov” din Bacău, sunt prezenți 26 din membrii Asociației conform
convocatorului și potrivit art.20 alin.(3) la a doua convocare, Adunarea Generală a Asociaţiei
este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi.
Deschide ședința doamna Cornelia Gireadă în calitate de Președinte al Consiliului Director
al ADIB, și cere propuneri din sală pentru secretarul de ședință. Este propusă doamna Irina
Argatu – primar al UAT Sarata și cu unanimitate de voturi, este desemnată secretar de ședință.
Doamna Președinte dă citire ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație, matricea
profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA.
2.

Diverse

Se trece la punctul 1 și doamna Preşedinte prezintă faptul că Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău, în calitate de Autoritate Tutelară a facut procedurile în baza Ordonanței
109/2011 privind guvernanța corporativă a Intreprinderilor publice pentru selecția/recrutarea a 5
membrii în Consiliul de Administrație a SC Compania Regională de Apă Bacău SA. Întrucât
membrilor Asociației le-a fost transmis proiectul privind profilul Consiliului de Administrație,
matricea profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA dă citire pe scurt a
condițiilor de participare și depunere a dosarelor de candidatură cuprinse în anunțul ADIB.
Doamna Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată și în
unanimitate de voturi a fost aprobat.
Se trece la punctul diverse.
Doamna Președinte dă cuvântul primarului comunei Gioseni, Tamaș Bernadin care cere
informații cu privire la schimbarea soluției tehnice dată de consultanți în ceea ce privește
furnizarea apei pentru comuna Gioseni. Acesta invocă faptul că inițial s-a dat ca soluție puțuri
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suplimentare și stație de denitrifiere, iar în noua soluţie a remarcat că se propune furnizarea apei
din aducțiunea de la Valea Uzului.
Doamna Gireadă îl informează că apa va fi furnizată de la stația de tratare de la Barați și e
vorba de stațiile de demanganizare ce urmează a se realiza la puțurile de la Hemeiuș și
Gherăiești. S-a dovedit că pentru alimentarea sudului județului această soluție este mai eficientă
decât cea de realizare pentru fiecare comună stație și calitatea apei este net superioară. Doamna
Președinte îi spune că această decizie s-a luat în urma propunerilor făcute de niște experți astfel
că e sigur că e varianta cea mai viabilă.
Doamna Președinte încheie ședința mulțumind membrilor prezenți.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,
Cornelia GIREADĂ

Secretar de ședință,
Argatu Irnia
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