
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru  

aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.05.2021, 

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7352/14.05.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8326/14.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8746/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru 

aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020,  

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 8747/20.05.2021 al Direcţiei Servicii Publice, Direcției 

Juridice, Administrație Publică Locală și Corp Control și Guvernanță Corporativă din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, 

• Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al județului, servicii publice şi agricultură, 

• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului şi turism, 

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

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

în baza: 

• Raportului privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2020 (inclusiv Declarația auditorului de independență); 

• Raportul administratorului Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea 

desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți afiliate 

evenimente ulterioare); 

• Decizia Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 

6/13.05.2021, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 

în conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a), art. 125 alin. (1), art. 160 alin. (1), art. 

163 alin (3) şi art. 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 47 

alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice şi art. 12 alin. (2) lit. a) și b), art. 17 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (3), art. 21.3, art. 21.5 din 

Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), 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 ș t e: 

 

Art. 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 numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2020, constând în: 



➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

➢ Contul de profit și pierdere/2020; 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 2781/15.02.2021; 

➢ Situația fluxurilor de numerar; 

➢ Notele explicative la situațiile financiare; 

➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2020 – propunere; 

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani, împreună cu Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr. 132 din 26.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. 132 din 26.05.2021 

(nr. file = 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, 

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2020 

 

 

 

 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020; (pag. 1 – 5) 

➢ Formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); (pag. 6 – 18) 

➢ Contul pe profit și pierderi/2020; (pag. 19 – 21) 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; (pag. 22 – 42) 

➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 2781/15.02.2021; (pag. 43 – 49) 

➢ Situația fluxurilor de numerar; (pag. 50) 

➢ Notele explicative la situațiile financiare; (pag. 51 – 80) 

➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2020 – propunere; (pag. 81 – 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 






































































































































































