
 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea 

Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” 

pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021, 

 

urmare adresei nr. 11600/18.10.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

BOTOŞANI”, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18228/19.10.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20723 / 22.11.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

BOTOŞANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu 

apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 20724 / 22.11.2021 al Direcţiei Servicii Publice și al 

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoşani,  

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

• Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 914688/04.10.2021, 

• Decizia nr. 13/12.10.2021 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, 

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. k), art. 10 alin. (5), art. 43 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (r) cu modificările și completările 

ulterioare, art. 35 alin. (5) (6) și (8), art. 36 alin. (1) și (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare (r) cu modificările și completările ulterioare, art. 16 alin. (3) lit. 

d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”, 

art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1) și art. 19 alin. (1) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare 

a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin 

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, art. 17 alin. (2) și art. 36 din Contractul unic de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - 



Judeţul Botoşani, nr. 6600/01.07.2010, Contractul de finanțare nr. 122204/23.08.2011 încheiat între 

Ministerul Mediului și Pădurilor și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de 

finanțare nr. 9/15.12.2016 – POIM, Contractul de Credit nr. 44637/31.10.2013, încheiat între 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare și Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, Contractul SAMTID, aprobat prin OUG nr. 

31/2005, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 şi 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 Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, pentru a vota, în 

numele şi pe seama Judeţului Botoşani, aprobarea modificării prețului pentru apa potabilă produsă, 

transportată și distribuită și a tarifului pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, 

pentru Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani, împreună cu Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “AQUA BOTOȘANI”, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 
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    Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. 246 din 25.11.2021 

SITUAȚIA  

modificării prețului și tarifului propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani şi  

avizată de către A.N.R.S.C. prin avizul nr. 914688/04.10.2021 

 

 

Specificație: 

Preț/Tarif  

fără T.V.A.  

ACTUAL 

 

Preț/Tarif 

cu T.V.A.  

ACTUAL 

Majorare avizată 

raportată la 

preț/tarif actual 

Preț/Tarif avizat 

ANRSC prin Avizul 

nr. 914688/04.10.2021 

fără T.V.A. 

Preț/Tarif avizat 

ANRSC prin Avizul 

nr. 914688/04.10.2021 

cu T.V.A. 

lei/mc lei/mc lei/mc % lei/mc lei/mc 

Apă potabilă produsă, transportată și 

distribuită pentru întreaga arie de 

operare 

4,83 

 

5,26 

 

0,39 

 

 

8,07 

 

5,22 

 

5,69 

Canalizare - epurare pentru întreaga 

arie de operare 
2,99 3,26 0,06 2,00 3,05 3,32 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 


