
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile  

de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 7792 din 05.05.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care se propune constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru 

funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, 

având în vedere: 

•  Raportul de specialitate comun nr. 7793 din 05.05.2021 al Compartimentului Corp 

Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Botoșani, 

•  Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al județului, servicii publice şi agricultură, 

• Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

 în conformitate cu art. 2 pct. 3 lit. b), art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1 pct. 6, art. 11 și art. 12 lit. b), c) și d) din Anexa nr. 

1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) 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. Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de 

membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu 

atribuții prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care va avea următoarea componență: 

  

•  Președinte comisie: Antonesei Dumitru Ovidiu - Șef serviciu, Serviciul Organizare,    

Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani; 

•  membru comisie: Olaru Lenuța - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse 

Umane, Consiliul Județean Botoșani; 

•  membru comisie: Tanasă Claudia - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, 

Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani; 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=&d=2016-11-14


 

•  secretar comisie: Ciobanu Valentina - Consilier Juridic, Direcția Juridică, 

Administrație Publică Locală, Consiliul Județean Botoșani. 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA ELENA-FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 
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