
 

 
 

 

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 aprobarea 

contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, 

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 07.12.2021, 

 

urmare a adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 19505/03.12.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 21415/03.12.2021,  

analizând Referatul de aprobare nr. 21483 / 03.12.2021 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 aprobarea 

contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, 

având în vedere:  

• Raportul de specialitate comun nr. 21484 / 03.12.2021 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 administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

europene,  

în conformitate cu prevederile art. I alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, art. 12 alin. (2) lit. j) din Actul Constitutiv al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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 ş 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 

și pe seama Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării contractării, 

de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, a serviciilor juridice de consultanță, asistență 

și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, pentru: 



• Servicii juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru litigiul aflat 

pe rolul ICCJ în dosarul nr. 4788/2/2020, recurs formulat de către Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani împotriva Sentinței Arbitrale nr. 49/12.08.2020 pronunțată de 

către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional București, în contradictoriu cu S.C. 

AQUATERM S.R.L., fost Antreprenor în Contractul de lucrări, reziliat, nr. 

21641/19.10.2015 - ”Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona”, până 

la soluționarea definitivă a dosarului, atât în cazul casării cu reținere spre judecare, 

respectiv în cazul casării cu trimitere spre rejudecare. Primul termen de judecată la data 

de 15.12.2021. 

 

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

Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

Botoşani  

Nr. 247 din 07.12.2021 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 


