HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea
Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru majorarea capitalului
social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani
cu aport în numerar la capitalul social

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.05.2022,
urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8231/12.05.2022, înregistrată
la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9194/12.05.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 9448 din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean
Botoşani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru
majorarea capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport
în numerar la capitalul social,
având în vedere:
• Raportul de specialitate comun nr. 9449 din 18.05.2022 al Direcției Servicii Publice și
Direcției Juridice, 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, parteneriate și fonduri europene,
• Adresele 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,
în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 210 alin (1), art. 212 alin. (1), art. 216, 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, art.12.3 lit. f) și art.
24 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr.
122204/23.08.2011 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Societatea NOVA APASERV
S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016 – POIM, Contractul de Credit nr.
44637/31.10.2013, încheiat între Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Contractul de garanție și despăgubire/2013 încheiat între Județul
Botoșani și BERD și Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea
NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013,
în temeiul art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. a) și 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 în Adunarea Generală
a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de
acționar majoritar, pentru aprobarea majorării capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A.
Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în
număr de 494.690, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor
existenți, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

(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 20.05.2022 („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. (1) Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al
Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.399.120 lei
respectiv, prin subscriere a unui număr de 469.956 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20
lei/acțiune, din pachetul de repartizat.
(2) Resursele financiare aferente aportului în numerar al unităților administrativ-teritoriale vor
avea următoarele destinații:
- plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe, obligații
financiare către BERD (rată, dobândă etc.), aferente semestrului I – 2022, în valoare de 2.226.105 lei;
- Finanțarea lucrărilor de investiții de realizare a branșamentelor de apă în rețeaua publică de
alimentare cu apă, aflate în domeniul public al Județului Botoșani, în valoare de 2.696.060 lei;
- Finanțarea proiectului de investiție privind asigurarea unor echipamente funcționale mobile
specifice sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjare necesare
pentru furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului public inteligent
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul
Botoșani, în valoare de 4.476.945 lei, reprezentând un număr de 8 echipamente mobile, prezentate în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Finanțarea lucrărilor de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de
494.690 lei.
(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 12 luni de la
data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale.
(4) Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în baza documentelor
justificative prezentate de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, care prin Consiliul de
Administrație, este responsabilă de modul de utilizare a resurselor financiare, rezultate din aportul în
numerar.
Art. 3. 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 și 2.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, împreună cu Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
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ECHIPAMENTE FUNCȚIONALE MOBILE SPECIFICE
SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE

Nr.
crt.

Echipamente
Operaționale

1.
1.1
1.2

Preț
Valoare
Preț
unitar
euro
unitar lei*
euro
Întreținere și reparații rețele de apă-canal

Buldoexcavator
Miniexcavator
Subtotal

2.
2.1

Număr

2
1

80.000
55.000

395.752
272.080

791.504
272.080
1.063.584

210.000

1.038.849

1.038.849

320.000
160.000
690.000
905.000

791.504
395.752

1.583.008
791.504
3.413.361
4.476.945

Întreținere rețele de canalizare

Autocurățitor combinat
1
210.000
capacitate mare
2.2 Autocurățitor combinat
2
160.000
2.3 Unitate mobilă (tip van)
2
80.000
Subtotal
TOTAL
* Curs EURO la data de 09.05.2022: 1 EURO = 4,9469 Lei
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160.000
55.000
215.000

Valoare
lei*
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