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Proiect
Nr. 36 din 21.02.2020

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea
Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2020,
urmare adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 23013/03.12.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18511/03.12.2019, nr. 538/03.02.2020, înregistrată
la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1672/03.02.2020, nr. 2582/18.02.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 2304/18.02.2020 și nr. 2724/19.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean
Botoșani cu nr. 2397/19.02.2020, adresei ADI AQUA Botoșani nr. 9897/04.02.2020 înregistrată la
Consiliul Județean cu nr. 1731/05.02.2020, precum și adreselor Consiliului Concurenței nr.
15186/07.12.2018 și nr. 2598/22.03.2019, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
17943/13.12.2018, respectiv nr. 4570/27.03.2019,
analizând Referatul de aprobare nr. 2438 din 20.02.2020, al Președintelui Consiliului
Judeţean Botoşani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului
Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani,
având în vedere:
 Raportul de specialitate comun nr. 2439 din 20.02.2020, al Compartimentului Corp
Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație
Publică Locală, 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 şi parteneriate,
 Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,
din 18.02.2020,
în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 125 alin. (1), art. 210 alin (1), art. 212 alin. (1), 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. 10.2 pct. 1,
art. 10.3, art. 10.4, art. 10.7, art.12.3 lit. f), art. 17.1. lit. j) din Actul Constitutiv al societății Nova
APASERV S.A. Botoșani.
în temeiul art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. 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 (1) Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita
dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, asupra următoarelor
puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății
Nova APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea, majorării capitalului social al societății Nova
APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de
aproximativ 192.884, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor
existenți, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

(2) Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului
preferință al acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data
17.03.2020 („Data de Referință”), proporțional cu deținerea acestora la Data de Referință,
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările
completările ulterioare.
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Art. 2. Președintele consiliului județean, împreună cu societatea Nova APASERV S.A.
Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Botoşani
Nr. _____ din ___.02.2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU
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Nr. 2438 din 20.02.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Botoșani pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor societății
Nova APASERV S.A. Botoșani.
Județul Botoșani, acționar majoritar la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, este invitat
prin adresele nr. 2582/18.02.2020 și nr. 2724/19.01.2020, înregistrate la Consiliul Județean cu nr.
2304/18.02.2020, respectiv nr. 2397/19.02.2020, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor
pentru aprobarea sursei de finanțare necesară susținerii contractului de servicii - Asistență tehnică și
supervizare lucrări aferent proiectului: „Fazarea - Extinderea si modernizarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, prin majorarea
capitalului social. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiune de acțiuni în număr de
192.884, cu valoarea nominală de 20 lei, reprezentând o suma de 3.857.680 lei, distribuite pentru
subscriere acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.
România și-a asumat angajamentul îmbunătățirii calității serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare, vizând îndeosebi creșterea calității mediului, în vederea asigurării conformității cu
prevederile aquis-ului comunitar al Uniunii Europene. Se cunoaște faptul că efortul alinierii la aceste
norme necesită investiții considerabile, etapizate pe o perioada de timp îndelungată, în vederea
îndeplinirii criteriilor de accesibilitate.
Județul Botoșani, ca de altfel majoritatea județelor țării, necesită investiții majore din punct de
vedere al infrastructurii de apă și apă uzată, investiții care să contribuie la atingerea obiectivelor cu
privire la protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România.
La nivelul Județului Botoșani se află în derulare Proiectul Major – ”Fazarea proiectului:
extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în
Județul Botoșani” (Faza 2) – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructura Mare (POIM), Axa 3.2 ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor
Europene, a Contractului de finanțare nr. 9/15.12.2016 și constă în continuarea lucrărilor aferente
Etapei I (Faza 1) a POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin
Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011.
Data de finalizare a Proiectului Major este la 31.12.2023, conform Actului Adițional nr.
6/25.11.2019 la Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016.
Prin adresa nr. 23013/03.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
18511/03.12.2019, societatea Nova APASERV S.A. Botoșani solicită susținerea financiară pentru
asigurarea continuității serviciilor de asistență tehnică și supervizare lucrări pe toată perioada
de derulare a contractelor incluse în cadrul proiectului ”Fazarea proiectului: extinderea și

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în Județul
Botoșani”.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA” BOTOȘANI, prin adresa nr.
9897/04.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1731/05.02.2020, evidențiază
oportunitatea și necesitatea achiziționării de servicii de asistență tehnică și supervizare lucrări
de către societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI în cadrul proiectului ”Fazarea
proiectului: extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea
apelor uzate în Județul Botoșani”.
Odată cu încheierea perioadei de execuție a contractului de servicii de Asistență Tehnică pentru
Management de Proiect BT-CS-01, respectiv la data de 30.10.2019, precum și a contractului de
servicii de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor la data de 30.01.2020, se blochează
execuția contractelor de lucrări BT-CL-06 (“Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în
ZAA/aglomerarea Dorohoi”), BT-CL-07 (“Extinderea rețelelor de apă și canalizare în
ZAA/aglomerarea Flămânzi”) și BT-CL-08 (“Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea
Vorona”) aflate în perioada de execuție, cu toate consecințele ulterioare, deoarece în lipsa instituției
Inginerului, nu mai este nici o entitate care să suplinească atribuțiile și obligațiile legale și
contractuale, în principal: verificarea situațiilor de lucrări și propunerea de dare la plată, emiterea de
ordine de modificare, verificare în teren a stadiului de îndeplinire a lucrărilor cât și a calității,
soluționarea disputelor, actualizarea devizului general, emiterea certificatelor pentru recepție la
terminarea lucrărilor, etc.
Prin urmare este necesară achiziționarea unor servicii de asistență tehnică pentru management
de proiect și supervizarea lucrărilor care să includă principalele activități, respectiv:
1. Asistență tehnică pentru proiectare, pe parcursul execuției lucrărilor;
2. Actualizare deviz general și documente conexe;
3. Închiderea Proiectului;
4. Supervizare contracte de lucrări.
Având în vedere faptul că beneficiarul final al acestui Proiect Major este Județul Botoșani –
Consiliul Județean, ținând cont de obiectivele principale asumate cu privire la aspectele de dezvoltare
și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Județul Botoșani și consecințele
nerespectării condițiilor de finanțare toate părțile interesate trebuie să depună eforturi pentru
respectarea termenelor limită propuse.
În prezent, orice suplimentare de valoare pentru contractele de servicii nu mai poate fi
asigurată din cadrul Proiectului Major, deoarece sumele rămase neutilizate (economiile la închiderea
contractelor de lucrări) sunt direcționate pentru asigurarea fondurilor aferente realizării contractului
de lucrări BT-CL-08 aflat în procedură de achiziție publică.
Prin urmare, se impune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al
societății Nova APASERV S.A. Botoșani cu un aport de 3.857.680 lei fără TVA, eșalonat conform
graficului de plăți transmis de către societatea Nova APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr.
538/03.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1672/03.02.2020.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în
acest scop.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

COMPARTIMENT CORP CONTROL,
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA
SERVICII PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 2439 din 20.02.2020

Vizat,
VICEPREȘEDINTE,
Constantin-Liviu Toma

RAPORT DE SPECIALITATE
Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, are atribuții privind
exercitarea în condițiile legii, în numele și pe seama Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și
obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani,
operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor
uzate.
Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5)
lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită
atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean de
alimentare cu apă și de canalizare în județul Botoșani.
Județul Botoșani, acționar majoritar la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, este invitat
prin adresele nr. 2582/18.02.2020 și nr. 2724/19.01.2020, înregistrate la Consiliul Județean cu nr.
2304/18.02.2020, respectiv nr. 2397/19.02.2020, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor
pentru aprobarea sursei de finanțare necesară susținerii contractului de servicii - Asistență tehnică și
supervizare lucrări aferent proiectului: „Fazarea - Extinderea si modernizarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, prin majorarea
capitalului social. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiune de acțiuni în număr de
192.884, cu valoarea nominală de 20 lei, reprezentând o suma de 3.857.680 lei, distribuite pentru
subscriere acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.
Majorarea capitalului social implică două etape principale: adoptarea hotărârii de majorare a
capitalului social și desfășurarea procedurii propriu-zise de majorare a capitalului social. Procedura
efectivă de majorare a capitalului social trebuie realizată în termen de maximum un an de la data
adoptării hotărârii adunării generale privind majorarea capitalului social, în caz contrar hotărârea
adunării generale fiind lipsită de efect, în conformitate cu dispozițiile art. 219 din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată.
Utilitatea măririi capitalului social poate fi determinată la un anume moment de scopul
asociaților de dezvoltare a activității societății sau de a înlătura unele dificultăți, ori necesitatea
reevaluării patrimoniului societății.
La nivelul Județului Botoșani se află în derulare Proiectul Major – ”Fazarea proiectului:
extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în
Județul Botoșani” (Faza 2) – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructura Mare (POIM), Axa 3.2 ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor
Europene, a Contractului de finanțare nr. 9/15.12.2016 și constă în continuarea lucrărilor aferente
Etapei I (Faza 1) a POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin
Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011.
Data de finalizare a Proiectului Major este la 31.12.2023, conform Actului Adițional nr.
6/25.11.2019 la Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016.

Din punct de vedere tehnico-operațional, financiar și al îndeplinirii obligațiilor către AM POS
Mediu, societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA” BOTOȘANI/autoritățile locale au ca prioritate finalizarea și punerea în funcțiune a
investițiilor realizate prin POS Mediu și identificarea surselor financiare necesare pentru
proiectarea/implementarea unor noi investiții.
În considerarea încheierii Contractului de Credit de către BERD, Județul se angajează ca, în
măsura permisă de legislația din România, atât timp cât rămâne scadentă sau exigibilă orice sumă din
Contractul de Credit, din prezentul Contract sau din oricare alt Contract de Finanțare, să respecte
integral angajamentul cu privire la asigurarea respectării de către împrumutat a Contractelor de
Finanțare și a Contractelor privind Proiectul: Județul va întreprinde sau va lua sau va dispune să
se întreprindă sau să se ia toate măsurile necesare pentru a permite și a determina Împrumutatul să
îndeplinească toate obligațiile Împrumutatului din Contractele de Finanțare și Contractele privind
Proiectul la care Împrumutatul este parte și să îndeplinească scopurile Proiectului.
Referitor la asistența Împrumutatului în Proiect: Județul îl va susține pe împrumutat, în
măsura permisă de legislația din România, în desfășurarea Proiectului în conformitate cu
Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul și va determina ca finanțarea prevăzută în
Contractul de Credit să fie utilizată exclusiv pentru Proiect.
De asemenea, Județul nu va lua nici o măsură legislativă, de reglementare sau orice altă
acțiune sau nu vor omite nici o acțiune care va determina un Efect Negativ Important asupra sau
care îl va determina pe Împrumutat să își încalce oricare dintre obligațiile asumate din cadrul, sau
care ar reduce în mod obiectiv abilitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau
orice alte obligații născute din Contractul de Credit și orice alt Contract de Finanțare și/sau orice
Contract privind Proiectul (Județul va determina ca nici o entitate pe care Județul o deține sau o
controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens).
Prin adresa nr. 23013/03.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
18511/03.12.2019 (copie anexată), societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI solicită susținerea
financiară pentru asigurarea continuității serviciilor de asistență tehnică și supervizare lucrări
pe toată perioada de derulare a contractelor incluse în cadrul proiectului ”Fazarea proiectului:
extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate
în Județul Botoșani”.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA” BOTOȘANI, prin adresa nr.
9897/04.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1731/05.02.2020, evidențiază
oportunitatea și necesitatea achiziționării de servicii de asistență tehnică și supervizare lucrări
de către societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI în cadrul proiectului ”Fazarea
proiectului: extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea
apelor uzate în Județul Botoșani”.
Conform prevederilor art. 16 alin. 16.1 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - Judeţul Botoşani, Delegatarul are
dreptul:
- să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico edilitare aferente
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Majorarea capitalului social este supusă condițiilor generale specifice modificării actului
constitutiv (existența hotărârii adunării asociaților, întocmirea actului modificator, în forma cerută
de lege, înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial), în ce privește
condițiile speciale ale majorării capitalului social, care sunt reglementate de art. 110, art. 113 şi art.
115 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, Adunarea
Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea
capitalului social.
Hotărârea privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni se ia de adunarea
generală extraordinară, cu o majoritate de cel puțin de două treimi din drepturile de vot deținute de
acționarii prezenți sau reprezentați. Conform art. 212 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată,
societatea Nova APASERV SA Botoșani îşi va putea majora capitalul social cu respectarea

dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății și se va realiza în modalitățile şi procedeele
reglementate în mod expres de lege.
Modalitățile şi procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din
Legea nr. 31/1990, republicată. În conformitate cu dispozițiile textului de lege menționat, capitalul
social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor
existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate
prin încorporarea rezervelor, cu excepția celor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de
emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide şi exigibile asupra societății cu acțiuni ale
acesteia.
Capitalul social se poate majora prin două modalități, fiecare cu procedee specifice,
după cum urmează:
- prima modalitate o constituie majorarea capitalului social prin noi aporturi, adică prin
două procedee: prin emiterea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor
existente;
- a doua modalitate de majorare a capitalului social se realizează fără noi aporturi, prin
folosirea resurselor interne ale societății (autofinanțare).
Majorarea capitalului social prin noi aporturi se poate realiza prin subscrierea şi vărsarea
de noi aporturi. În acest scop, societatea va emite acțiuni noi sau va majora valoarea nominală a
acțiunilor existente.
Consiliul de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani propune
acționariatului societății ca modalitate de majorare a capitalului social aprobarea procedurii
,,emisiune de noi acțiuni” în schimbul subscrierii și vărsării de noi aporturi în numerar.
Legislația în vigoare consacră unele reguli speciale în cazul majorării capitalului social prin
noi aporturi și a emiterii de acțiuni noi, astfel:
- acțiunile emise de societate pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în
primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Termenul
pentru exercitarea dreptului de preferință este de cel puțin o lună de la data publicării în Monitorul
Oficial a hotărârii adunării generale, privind mărirea capitalului social;
- după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi
subscrise de orice persoană interesată;
- sancțiunea încălcării dreptului de preferință al acționarilor este nulitatea, însă dreptul de
preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale
extraordinare, luată în prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu
majoritatea voturilor acționarilor prezenți conform prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea nr.
31/1990, republicată;
- potrivit prevederilor art. 220 din Legea nr. 31/1990, republicată, acțiunile emise în schimbul
aporturilor în numerar vor trebui plătite la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din
valoarea lor nominală, și integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, a Hotărârii Adunării Generale.
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) din TFUE - Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, prin care se definește ajutorul de stat ca reprezentând o finanțare care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
-creează un avantaj economic sau financiar pentru beneficiari: participări cu capital
ale statului/uat-urilor în întreprinderea vizată, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică
decât cea normală;
-implică un transfer de resurse de stat sau gestionate de către stat;
-este acordată unei întreprinderi;
-acordarea este selectivă;
-denaturează sau amenință să denatureze concurența şi afectează schimburile comerciale
dintre Statele Membre,
s-a procedat la notificarea Consiliului Concurenței în ceea ce privește necesitatea avizului în
cazul unei majorări de capital la o societate cu capital integral public care are calitatea de operator
regional conform definiției din Legea nr. 241/2006, republicată.
Potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicată, măsurile de natura ajutorului de
stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței, cu respectarea
procedurii naționale prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea
Legii Concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările ulterioare, precum și a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.
Consiliul Județean Botoșani a verificat impactul asupra mediului concurențial și domeniului
ajutoarelor de stat, premergător promovării unui act administrativ care se referă la subiectul
majorării de capital la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, iar ca urmare a adreselor
Consiliului Concurenței, în acest caz, a rezultat faptul că opțiunea autorităților publice locale, în
calitatea lor de acționari, de participare la majorarea capitalului social al companiei întrunește
condițiile impuse de legislația privind ajutorul de stat, nefiind necesar a se obține în prealabil un aviz
al Consiliului Concurenței.
Conform art. 92 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani poate hotărî asupra participării cu împrumuturi,
capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt
alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de
utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.
Potrivit art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile
deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri (...) la constituirea de societăți (...),
pot majora sau diminua capitalul social al acestora în condițiile legii.
Județul Botoșani, în calitatea de acționar majoritar în cadrul societății Nova APASERV S.A.
Botoșani, în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
poate participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate
pentru respectiva adunare generală.
În temeiul art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare
de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate
delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii
consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror
alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de
interes judeţean.
Având în vedere faptul că beneficiarul final al acestui Proiect Major este Județul Botoșani –
Consiliul Județean, ținând cont de obiectivele principale asumate cu privire la aspectele de dezvoltare
și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Județul Botoșani și consecințele
nerespectării condițiilor de finanțare, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru
promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de
hotărâre inițiat în scopul participării Județului Botoșani la majorarea capitalului social al societății
Nova APASERV S.A. Botoşani cu un aport de 3.857.680 lei fără TVA, eșalonat conform graficului
de plăți transmis de către societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI prin adresa nr.
538/03.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1672/03.02.2020.
Având în vedere cele prezentate se consideră că sunt îndeplinite condițiile legale pentru
proiectul de hotărâre alăturat care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean
Botoșani.
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