
 
                     PROIECT 

Nr. 74 din 20.05.2020 

 

 

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  

aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de____.05.2020, 

urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7261/18.05.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6643/18.05.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 6671/20.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru aprobarea 

situațiilor financiare pentru anul 2019,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun, nr. 6672/.05.2020 al Direcţiei Servicii Publice, Direcției 

Buget – Finanțe, Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Compartimentului Corp 

Control și Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Botoşani, 

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al județului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului şi turism, 

- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare şi parteneriate, 

în conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a), art. 125 alin. (1), art. 160 alin. (1), art. 

163 alin (3) şi art. 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 47 

alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice şi art. 12 alin. (2) lit. a), b), art. 17 alin. (1) lit. e) și art. 20 alin. (3), art. 21.3, art. 21.5 din 

Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani; 

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 ș 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 Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2019, constând în: 

 Bilanțul contabil la 31.12.2019, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

 Contul pe profit și pierdere/2019; 

 Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019; 

 Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de 

inventariere pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune; 



 Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2019; 

 Raportul administratorului societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind 

activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți 

afiliate evenimente ulterioare și Declarația auditorului de independență); 

 Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2019 – propunere înregistrată sub nr. 7137/14.05.2020; 

 Decizia nr. 9/18.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019, 

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

Avizat pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr. _____din ___.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. ______ din ___.05.2020 

(nr. file = 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, 

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2019 

 

 

 Bilanțul contabil la 31.12.2019; (pag. 1 – 5) 

 Contul pe profit și pierdere/2019; (pag. 6 – 8) 

 Formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); (pag. 9 – 21) 

 Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019; (pag. 22 – 41) 

 Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de inventariere 

pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune; (pag. 42 – 46) 

 Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2019; (pag. 47 – 51) 

 Raportul administratorului societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea 

desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți 

afiliate evenimente ulterioare și Declarația auditorului de independență); (pag. 52 – 115) 

 Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2019 – propunere înregistrată sub nr. 7137/14.05.2020; (pag. 116 – 118) 

 Decizia nr. 9/18.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019; (pag. 119) 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

Avizat pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































































































































































































































Nr. 6671 din 20.05.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supunem atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a vota în ședința ordinară, 

situațiile financiare ale societății, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019. 

 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 7261/18.05.2020, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6643/18.05.2020, solicită acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru 

aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în: 

 Bilanțul contabil la 31.12.2019, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

 Contul pe profit și pierdere/2019; 

 Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019; 

 Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de 

inventariere pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune; 

 Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2019; 

 Raportul administratorului societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind 

activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți 

afiliate evenimente ulterioare și Declarația auditorului de independență); 

 Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2019 – propunere înregistrată sub nr. 7137/14.05.2020; 

 Decizia nr. 9/18.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a), b), art. 17 alin. (1) lit. e) și art. 20 

alin. (3), art. 21.3, art. 21.5 din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

cât și a prevederilor legale în vigoare, situațiile financiare anuale, respectiv alocarea profitului net, 

pe baza raportului Consiliului de Administrație, a raportului Auditorului Financiar și avizul 

Consiliului de Administrație, se supun aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 



 În conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 

5 luni de la încheierea exercițiului financiar, să discute, să aprobe sau să modifice situațiile 

financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație şi de auditorul 

financiar 

 Față de cele prezentate consider că sunt întrunite cerințele privind oportunitatea și 

necesitatea promovării proiectului de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

    Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIRECȚIA 

SERVICII PUBLICE 

 

 

DIRECȚIA 

 BUGET FINANȚE 

DIRECŢIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

LOCALĂ 

 

COMPARTIMENTUL CORP 

CONTROL ȘI GUVERNAŢĂ 

CORPORATIVĂ 

Nr. 6672 din 20.05.2020 

 

 

Vizat, 

VICEPREȘEDINTE, 

Constantin-Liviu TOMA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Consiliul Județean Botoșani, în temeiul art.173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită, în numele Judeţului, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și 

tratare a apelor uzate, în condiţiile legii.  

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform 

prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate 

publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice. 

 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 7261/18.05.2020, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6643/18.05.2020, solicită acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru 

aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în: 

 

 Bilanțul contabil la 31.12.2019, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

 Contul pe profit și pierdere/2019; 

 Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019; 

 Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de 

inventariere pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune; 

 Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2019; 

 Raportul administratorului societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind 

activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți 

afiliate evenimente ulterioare și Declarația auditorului de independență); 

 Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2019 – propunere înregistrată sub nr. 7137/14.05.2020; 

 Decizia nr. 9/18.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019. 

 



Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și d), Consiliul Județean Botoșani exercită 

atribuții privind funcționarea și gestionarea serviciilor publice din subordine 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. 

Conform art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Judeţul este reprezentat de drept 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. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a), b), art. 17 alin. (1) lit. e) și art. 20 

alin. (3), art. 21.3, art. 21.5 din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

cât și a prevederilor legale în vigoare, situațiile financiare anuale, respectiv alocarea profitului net, 

pe baza raportului Consiliului de Administrație, a raportului Auditorului Financiar și avizul 

Consiliului de Administrație, se supun aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 

 Având în vedere cele prezentate considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru 

proiectul de hotărâre alăturat care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean 

Botoșani. 

 

 

Director executiv, 

 Iulian MICU   

Director executiv, 

Magda DIDII 

Director executiv, 

Amalia MARIAN 

Inspector, 

Ramona-Ionela 

TIMOFTE 
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