
 
   

   

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de 

capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de 

ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la  

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.08.2020, 

 analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.10226/03.08.2020 

privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în 

numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru 

pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcției Buget–Finanțe și Direcției Servicii Publice nr.10227 

din 03.08.2020; 

      - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

- Decizia nr.12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani, 

- Procesul verbal nr.9510/17.07.2020 al Comisiei de inventariere a elementelor de natura 

activelor financiare existente în sold la data de 31.12.2019, 

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 în temeiul art.173 alin.(2) lit.d) şi ale 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 - Se aprobă diminuarea activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de 

capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A., reprezentând 5.860 acțiuni, 

la valoarea nominală de 100 lei fiecare. 

Art.2 -  Se aprobă înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă 

de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, reprezentând 189.406 acțiuni, la valoarea nominală de 10 

lei fiecare. 

Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 
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