
 
 

                                                                                                                                           Proiect 

                                                                                                                     Nr.   46 din 19.03.2020 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar 

la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 25.03.2020, 

urmare adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 4367 din 18.03.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3910 din 18.03.2020,   

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 3912 

din 18.03.2020 prin care se propune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului 

social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cu aport în numerar în cuantum de 3.592.100 

lei, prin subscriere a unui număr de 179.605 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 

lei/acțiune, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Corp Control și Guvernanță 

Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice,  Administrație Publică Locală 

înregistrat sub nr. 3913 din 18.03.2020, 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 și parteneriate; 

• Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale a Acționarilor prin care s-a aprobat 

majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar în 

cuantum de 3.857.680 lei, prin emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare nominală 

de 20 lei/acțiune; 

în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 125 alin (1), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1), art. 

216 și 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 și art. 12.3 lit. f) 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,  

 

hotărăște: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al 

societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 3.592.100 lei 

respectiv, prin subscriere a unui număr de 179.605, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune.  

(2) Aportul în numerar se va acorda exclusiv pentru realizarea investiției privind 

contractul 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”. 

(3) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor fi 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.  

(4) Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar,  se va realiza conform graficului 

real al raportărilor făcute de asistența tehnică și a facturilor, ținându-se cont și de îndeplinirea 

gradului de realizare a lucrărilor transmis de societatea Nova APASERV S.A. Botoșani. 

Art. 2 Reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății 

Nova APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare majorării 

capitalului social prevăzut la art. 1. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani 

Nr. ______ din ___.03.2020 

 

 

 

 

 



 
Nr. 3912 din 18.03.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind aprobarea participării Județului Botoșani 

cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani. 

   Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, cu sediul în Botoșani, B-dul Eminescu nr. 34, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cu 

55 acționari, la data prezentei înregistrează un capital social de 14.109.680 lei constituit din 

705.484 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean 

Botoșani (96,3669%). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 40/27.02.2020 a fost aprobată majorarea 

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, pentru susținerea 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” 

Conform art. 10 alin. (1) din Actul constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani: 

„Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social 

integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o 

majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau 

reprezentanți”. 

Majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cu suma de 

3.592.100 lei este necesară în vederea achiziționării 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 baza Hotărârii nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale a Acționarilor s-a aprobat 

majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar în 



cuantum de 3.857.680 lei, emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare nominală de 

20 lei/acțiune. 

În data de 28.02.2020 societatea Nova APASERV S.A. Botoșani a încheiat cu S.C. 

ROMAIR CONSULTING S.R.L. contractul de servicii nr. 3239/28.02.2020, transmis și 

înregistrat la sediul Consiliului Județean Botoșani sub nr. 3885/17.03.2020 – Continuarea 

Serviciilor de Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din 

cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”. Valoarea contractului de servicii 

încheiat este de 3.592.150 lei.  

Pentru a susține continuitatea activității specifice și a demersurilor inițiate de către 

societatea Nova APASERV S.A. Botoșani și pentru atingerea obiectivele propuse, propun spre 

aprobare participarea Județului Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani la majorarea 

capitalului social al societății prin participare cu aport în numerar în valoare de 3.592.100 lei, în 

schimbul emiterii unui număr de 179.605 acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune. 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) 

lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările ulterioare, Consiliul Județean Botoșani asigură, potrivit competențelor sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. 

Prin urmare, se impune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al 

societății Nova APASERV S.A. Botoșani cu un aport de 3.592.100 lei fără TVA, reprezentând 

acțiuni în număr de 179.605, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune. 

 

Față de cele prezentate mai sus supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat 

în acest scop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPARTIMENT CORP CONTROL 

și GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

DIRECŢIA 

SERVICII PUBLICE 

DIRECŢIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 3913 din 18.03.2020 

 

                                                                                         Vizat,  

                                                                                                                 VICEPREŞEDINTE 

                Constantin-Liviu Toma   

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Prin Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, privind majorarea capitalului social al societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani prin aport în numerar respectiv, emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu 

valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți. 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

- art. 92 alin. (1) – „Consiliile locale şi consiliile județene pot hotărî asupra participării cu 

împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităților locale la 

nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii. ”; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind gestionarea 

serviciilor publice de interes județean; 

- art. 173 alin. (2) lit. d) Consiliul Județean Botoșani exercită, în numele județului, toate 

drepturile şi obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, 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, în numele și în 

interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la 

înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. 

Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale 

pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de 

capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii.  

 Conform legislației în vigoare, în cazul majorării capitalului social prin noi aporturi și a 

emiterii de acțiuni noi, sunt necesare respectarea unor reguli speciale, și anume: 

- 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; 

- 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. 

În data de 28.02.2020 societatea Nova APASERV S.A. Botoșani a încheiat cu S.C. 

ROMAIR CONSULTING S.R.L. contractul de servicii, înregistrat cu nr. 3239/28.02.2020 – 

Continuarea Serviciilor de Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea 

Lucrărilor din cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”. Valoarea contractului 

de servicii încheiat este de 3.592.150 lei. 

Consiliul Județean Botoșani , în numele Județului Botoșani, are dreptul de a subscrie 

pentru un număr de 179.605 acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, susținere financiară 

acordată doar 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” (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.  

Așa cum reiese din Nota de fundamentare ce a susținut necesitatea majorării capitalului 

social, operatorul va utiliza sumele alocate ca aport la capitalul social de către acționari pentru: 

5. asistență tehnică pentru proiectare, pe parcursul execuției lucrărilor; 

6. actualizare deviz general și documente conexe; 

7. închiderea Proiectului; 

8. supervizare contracte de lucrări. 

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 și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.  

Modalitățile și procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din 

Legea nr. 31/1990, republicată. 

Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite, vor putea fi subscrise de 

ceilalți acționari în condițiile respectării proporționalității de participare la capitalul social 

constituit, în termen de 30 zile de la data emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. 

Acțiunile subscrise, dar neachitate integral în termenul stabilit de Adunarea Generală a 

Acționarilor, precum și cele nesubscrise, vor fi anulate.  

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 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, 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. 

 

http://legeaz.net/legea-26-1990-registrul-comertului/


Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea 

și înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean 

Botoșani. 

 

INSPECTOR, DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV, 

Ramona Timofte Iulian Micu Amalia Marian 

 


