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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea 

continuității activității Consiliului de Administrație al societății 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2021, 
 

 

urmare a adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 14043/06.09.2021, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15183/15.09.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16102 din 20.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

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

Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea 

continuității activității Consiliului de Administrație al societății, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 16103 din 20.09.2021 al Direcţiei Servicii Publice şi 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Botoșani, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 28 alin. (2), art. 641 alin. (3) - (6) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

- art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1), art. 137 alin. (1) și art. 1372 alin. (2) din Legea nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), 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. Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de 

vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării 

Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru asigurarea continuității 

activității Consiliului de Administrație al societății. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani 

vor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 

 

PREȘEDINTE, 
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