
 
 

  

 

                                                                  HOTĂRÂRE 

   privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar 

la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință extraordinară la data de 31.03.2020, 

urmare adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 4367 din 18.03.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3910 din 18.03.2020,   

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 3912 

din 18.03.2020 prin care se propune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului 

social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cu aport în numerar în cuantum de 3.592.100 

lei, prin subscriere a unui număr de 179.605 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 

lei/acțiune, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Corp Control și Guvernanță 

Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice,  Administrație Publică Locală 

înregistrat sub nr. 3913 din 18.03.2020, 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 și parteneriate; 

• Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale a Acționarilor prin care s-a aprobat 

majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar în 

cuantum de 3.857.680 lei, prin emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare nominală 

de 20 lei/acțiune; 

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

216 și 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 și art. 12.3 lit. f) 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,  

 

hotărăște: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al 

societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 3.592.100 lei 

respectiv, prin subscriere a unui număr de 179.605, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune.  

(2) Aportul în numerar se va acorda exclusiv pentru realizarea investiției privind 

contractul de servicii - Asistență tehnică și supervizare lucrări aferent proiectului: „Fazarea - 

Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate 

în județul Botoșani”. 



(3) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor fi plătite la data subscrierii, în 

proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală, și integral, în termen de cel mult 3 ani de 

la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale.  

(4) Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar,  se va realiza conform graficului 

real al raportărilor făcute de asistența tehnică și a facturilor, ținându-se cont și de îndeplinirea 

gradului de realizare a lucrărilor transmis de societatea Nova APASERV S.A. Botoșani. 

Art. 2 Reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății 

Nova APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare majorării 

capitalului social prevăzut la art. 1. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 
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