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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală 

a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2020, 

urmare adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 23013/03.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18511/03.12.2019, nr. 538/03.02.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 1672/03.02.2020, nr. 2582/18.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 2304/18.02.2020 și nr. 2724/19.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

2397/19.02.2020, adresei ADI AQUA Botoșani nr. 9897/04.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean cu 

nr. 1731/05.02.2020, precum și adreselor Consiliului Concurenței nr. 15186/07.12.2018 și nr. 

2598/22.03.2019, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17943/13.12.2018, respectiv nr. 

4570/27.03.2019, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2438 din 20.02.2020, al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 

Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani,  

având în vedere: 

 Raportul de specialitate comun nr. 2439 din 20.02.2020, al Compartimentului Corp Control și 

Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,  

 Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

 Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenilor, cooperare şi parteneriate, 

 Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, din 

18.02.2020, 

în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 125 alin. (1), art. 210 alin (1), art. 212 alin. (1), art. 220 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10.2 pct. 1, art. 10.3, art. 

10.4, art. 10.7, art.12.3 lit. f), art. 17.1. lit. j) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. 

Botoșani. 

în temeiul art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 (1) Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul 

de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte 

înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății Nova 

APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea, majorării capitalului social al societății Nova APASERV 

S.A. Botoșani prin aport în numerar, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de aproximativ 192.884, 

cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți, proporțional cu 

cota lor de participare la capitalul social al societății. 
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(2) Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință al 

acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.03.2020 („Data de 

Referință”), proporțional cu deținerea acestora la Data de Referință, în conformitate cu prevederile Legii 

31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2. Președintele consiliului județean, împreună cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, 

asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Costică MACALEȚI                                             Marcel-Stelică BEJENARIU 
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