
 
 

 

 

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 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2022, 

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15920/15.09.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09 .2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 17384 din 20.09.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea rectificării 

bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, 

având în vedere: 

•  Raportul de specialitate nr. 17385 din 20.09.2022 al Direcției Servicii Publice 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, 

• Decizia nr. 18/16.08.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, 

 în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, art. 4 

alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, 

în temeiul 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 ş t e: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru a exercita dreptul de 

vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, privind rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2022, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, 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. 199 din 30.09.2022 



 
Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. 199 din 30.09.2022 

 (Nr. file: 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani  

 
 

 

Anexa nr. 1 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiecția pe anii 2023-2024 – 

Rectificat; (pag. 1-3) 

Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 

cheltuieli/2022; (pag. 4-18) 

Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; (pag. 19) 

Anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; (pag. 20-23) 

Anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; (pag. 24) 
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