Actualizat – Veselia salvează
România: Meca Impex, firma
care a fost administrată de
actualul președinte al AGA
din
cadrul
Ecoaqua
SA
Călărași, nu și-a mai plătit
apa din 2016!

37.090 lei este datoare, la SC Ecoaqua SA Călărași,
reprezentând apă și canalizare, plus penalități neachitate,
firma Meca Impex SRL Călărași. Aceasta a fost administrată,
până la sfârșitul anului 2016, când a fost angajat, pe baza
unor documente neconforme, în postul de director executiv

adjunct, în cadrul Consiliului Județean Călărași, de Eduard
Grama. Anterior, acesta fusese condamnat la pușcărie, cu
suspendarea condiționată a executării pedepsei, într-un dosar
care a fost pe rolul Judecătoriei Caracal, pentru infracțiuni
la legea cecului.
Facturi neplătite din 2016
Din data de 11 aprilie 2018, Eduard Grama este noul președinte
al Adunării Generale a Acționarilor a SC Ecoaqua SA Călărași,
fiind numit de Consiliul Județean Călărași. “Prezența lui
Eduard Grama în această structură înseamnă o evidență pe care
Consiliul Județean Călărași dorește să o aibă asupra
raportului preț – calitate în ceea ce privește serviciile de
furnizare a apei potabile. Vom evalua riguros calitatea și
prețul apei potabile, serviciile de facturare, soluționarea
întreruperilor neplanificate în furnizarea apei și alimentarea
cu apă și canal a localităților. În concluzie, ne dorim ca
cetățenii județului să beneficieze de servicii de calitate iar
tarifele să îi mulțumească”, a declarat Vasile Iliuţă,
președintele Consiliului Județean Călărași, la numirea
acestuia în funcție. După ce a a fost angajat la Consiliul
Județean Călărași, firma Meca Impex a rămas în administrarea
lui Daniel Claudiu Stoica, un apropiat al lui Eduard Grama.
Stoica a fost cooptat în structura acționariatului în cursul
anului 2012. Meca Impex nu și-a mai plătit facturile, la
Ecoaqua SA Călărași, din anul 2016.
Activitate sistată
La acest moment, firma Meca Impex SRL este executată silit, de
BEJ Mihalcea Ionel, în baza titlului executoriu reprezentat de
sentinţa civilă nr. 2229, din data de 07.11.2017 a
Judecătoriei Călăraşi , definitivă prin neapelare, la cererea
creditoarei S.C. Ecoaqua S.A Călărași. La 7.11. 2017,
Judecătoria Călărași a admis cererea creditoarei Ecoaqua SA
Călărași, în contradictoriu cu firma care a fost administrată

de Eduard Grama, obligând-o la plata sumei de 14.305,66 lei,
debit principal, reprezentând contravaloarea prestării de
servicii prestate şi facturate în perioada 21.07.2016 –
16.03.2017; 2) 574,57 lei reprezentând penalităţi de
întârziere aferente debitului principal; 200 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată. SC Meca Impex SRL a acumulat datorii
către Ecoaqua SA Călărași încă de pe vremea când era
administrată de actualul președinte al Adunării Generale a
Acționarilor din cadrul Ecoaqua SA Călărași, Eduard Grama. SC
Meca Impex SRL are ca obiect principal de activitate
fabricarea produselor răcoritoare nealcoolice. Activitatea
acestei firme a fost sistată prin OIA (Ordonanță de
Interzicere a Activității) emisă de Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sub nr.
59/17.05.2017.
Datorii cu carul
Meca Impex, firmă de la care a plecat, din calitatea de
administrator, la Consiliul Județean Călărași, Eduard Grama, a
înregistrat, în 2016, o cifră de afaceri de 417.622 lei, cu un
profit net de 9.101 lei, înregistrând datorii de 1.932.935
lei. Către Baters Brox Impex, o firmă din Bihor, specializată
în distribuția de capace și preforme PET, Meca Impex are un
debit de 387.556,33 lei, reprezentând c/val. marfă şi a
dobânzi legale penalizatoare. SC Buze Gaz SRL, o firmă din
București, specializată în producerea și livrarea de gaze
industriale (dioxid de carbon tehnic și alimentar etc), a
cerut, la Tribunalul Călărași, falimentul firmei Meca Impex
SRL, în cursul lunii aprilie 2018. Nu e prima firma
administrată de Eduard Grama care ajunge în situații
financiare extrem de dificile. Nu sunt indicii că Ecoaqua SA
Călărași și-ar putea recupera vreodată banii de la SC Meca
Impex SRL, care a fost administrată de Eduard Grama, pentru
prestările efectuate. În condițiile în care Grama, prin Meca
Impex, figurează cu debite uriașe către Ecoaqua SA, e ciudat
cum același Eduard Grama a fost numit președintele Adunării

Generale a Acționarilor la Ecoaqua SA Călărași. Vasile Iliuță,
președintele Consiliului Județean Călărași, nu a putut fi
contactat pentru a-și expune un punct de vedere.
Vuvuzele
Într-o poziție exprimată în mod public, pe o rețea de
socializare, fostul condamnat la pușcărie și actualul director
executiv al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe
afirmă următoarele: “În ciuda continuării minciunilor și
dezinformărilor care se acreditează din nou în mass media de
către așa ziși-ziariști, îmi reafirm poziția de a nu mai
permite risipirea nici unui leu din banul public. În
continuare sunt uimit și amuzat de rapiditatea cu care,
imediat ce sesizez anumite ilegalități sunt atacat fără motive
în presă. Îmi voi menține poziția față de nelegalitățile pe
care le-am constatat chiar dacă voi fi în continuare calomniat
pentru datorii ale unei societăți cu care m-am intersectat
odată (datorii asumate și aflate în curs de executare) sau
pentru o inexistentă ordonanță de interzicere a activității
acelei societăți de către DSV. ”Dezvăluirile de presă” de azi
sunt de fapt cunoscute demult de către toată lumea, sunt
informații publice, se referă la litigii între societăți
comerciale, nu au nicio legătură cu activitatea mea de la CJ
iar încercarea oricărei vuvuzele de a mă intimida nu va avea
succes.”
Date exacte
Fostul condamnat la pușcărie, anchetat la acest moment în mai
multe cauze penale, a figurat ca asociat unic al firmei Meca
Impex SRL. Conform extrasului de încheiere numărul IJ 24, din
10 ianuarie 2008, asociatul unic al acesteia, cu un aport la
capitalul social subscris și vărsat de 200 de lei, este Eduard
Grama, născut la data de 31.03.1979, în Călărași, de cetățenie
română, domiciliat în Călărași etc. Actualul asociat unic și
administrator al firmei Meca Impex, Daniel Claudiu Stoica, a
fost cooptat în structura acționariatului la data de

15.05.2012. La acea dată, Eduard Grama avea un aport la
capitalul social de 60.200 lei, reprezentând 99,667% din
acesta, în vreme ce Daniel Claudiu Stoica avea un aport de 200
de lei, reprezentând 0,333% din capitalul social. Ulterior,
Daniel Claudiu Stoica devine asociat unic. Eduard Grama
continuă să reprezinte firma, în calitate de administrator,
până la data de 28.12.2016, timp în care aceasta înregistrează
deja datorii către furnizorul de apă-canal, Ecoaqua SA
Călărași, pe care a ajuns să-l reprezinte, din calitatea de
președinte al Adunării Generale a Asociaților. Lipsa unui bunsimț elementar e evidentă, în acest caz: cunoscut drept țepar,
un fost condamnat la pușcărie are tupeul să afirme că este cel
care are grijă de banul public. Trăim vremuri absolut demente!

