
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani  

nr. 48 din 31.03.2020 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 ordinară la data de 26.05.2021, 

urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 19164/10.12.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18240/10.12.2020, adresei Ministerului 

Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență Botoșani nr. 1701306/06.01.2021 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 273/07.01.2021, adresei Administrației Naționale 

”APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă SIRET nr. 7143/10.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8032/10.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8869 din 24.05.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 48/31.03.2020 privind 

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 nr. 8870 din 24.05.2021 al Direcției Servicii Publice, 

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Corp Control și Guvernanță Corporativă 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. 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 ș t e: 

 

Art. 1 Se modifică alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020 

privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și va avea următorul cuprins: 

”Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în următoarea ordine 

de prioritate pentru: 

a) plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe; 



b) plata asistenței tehnice și supervizare, lucrări aferente proiectului: Fazarea – Extinderea 

și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul 

Botoșani.” 

 Art. 2 (1) Începând cu data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea alin. (4) al art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020. 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48/31.03.2020, își 

mențin aplicabilitatea. 

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

specialitate și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani 

Nr. 133 din 26.05.2021 


