
 
Proiect 

Nr. 79 din 22.03.2022 

 

 

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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___.___.2022, 

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4850/17.03.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5425/17.03.2022 și adresei A.D.I. ”AQUA 

Botoșani” nr. 12116/22.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 5707 din 22.03.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea aprobării 

bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, 

având în vedere: 

•  Raportul de specialitate nr. 5709 din 22.03.2022 al Direcției Servicii Publice 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 amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

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

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

•  Decizia nr. 7 din 16.03.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, 

 în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, art. 4 alin. 

(1) lit. d), art. 7 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și 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. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală 

a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru a exercita dreptul de vot în 

numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar și să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2022, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, împreună cu Societatea NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____ din ___.___.2022 



 
Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. _____ din __.__.2022 

 (Nr. file: 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății  

NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 











































 
Nr. 5707din 22.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării 

bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2022. 

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea în numele 

Județului Botoșani, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani, în condiţiile legii. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în 

vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani 

pentru anul 2022 prin adresa Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4850/17.03.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5425/17.03.2022, însoțită de Nota de fundamentare 

și Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/16.03.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății 

NOVA APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2013, modificată, bugetul de venituri şi cheltuieli al Operatorului Regional se aprobă de către 

Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților 

administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. “AQUA Botoșani”. 

Potrivit 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. 

Prezentând în mod sintetic, Societatea, prin proiectul de BVC–2022 avizat de către Consiliul 

de Administrație, propune venituri totale pentru anul 2022 de cca 60.642 mii lei, din care 60.522 mii 

lei venituri din exploatare, în condițiile estimării unor cheltuieli totale de cca 59.742 mii lei, cu un 

rezultat financiar brut de 900 mii lei. 

În condițiile dificile cu care se confruntă, Societatea propune în vederea realizării 

indicatorilor economico-financiari, un program de măsuri care reprezintă pentru administratorii 

societății angajamentul asumat față de acționarii societății pentru redresarea economico-financiară a 

operatorului regional. 

În vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de către 

Societatea NOVA APASERV S. A. Botoșani, a asigurării resurselor financiare pentru desfășurarea 

activității de operare conform obligațiilor contractuale și legale asumate, pentru realizarea 

proiectelor investiționale din fonduri atrase nerambursabile și de a se asigura obligațiile datoriei 

externe, consider că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate privind supunerea spre 

aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Operatorului Regional. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre iniţiat  în 

acest scop.  

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Nr. 5709 din 22.03.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea 

aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 

2022 prin adresa Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 4850/17.03.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5425/17.03.2022, însoțită de Nota de fundamentare și Decizia 

Consiliului de Administrație nr. 7/16.03.2022. 

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea în numele Județului Botoșani, 

a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoşani, în condiţiile legii. 

Potrivit 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. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, 

modificată, bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală 

a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul 

social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. “AQUA Botoșani”. 

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților Contractului de Finanțare, Contractului de 

Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli al operatorului regional pentru anul 2021, reprezintă obligația 

exclusivă a conducerii societății comerciale. 

De asemenea potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de 

aprobare a mandatului reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea generală a 

Acționarilor. 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 cu proiecția pe anii 2023-2024 este structurat 

detaliat în Nota de fundamentare, respectiv Anexele de fundamentare și avizat de Consiliul de 

Administrație al Societății. 

Nivelul prognozat pentru anul 2022 a veniturilor de exploatare, în sumă totala de 60.522 mii lei, 

conduc la înregistrarea unui nivel peste cel realizat în anul 2021, respectiv s-a estimat o creștere cu 

10,5%. Inregistrarea unor venituri de exploatare în anul 2021 peste nivelul prognozat a fost posibilă ca 

urmare a aplicării creșterilor de tarif începând cu data de 1.05.2021 aferente avizului ANRSC din 

octombrie 2020 și a creșterilor aprobate conform Hotărârii AGA ADI nr. 168/14.12.2021 începând cu 

data de 1.12.2021 aferente avizului ANRSC nr. 914688/4.10.2021. 

Pentru stabilirea veniturilor din exploatare, respectiv a cifrei de afaceri s-a avut în vedere planul 

fizic propus pentru 2022 și prevederile Regulamentului de furnizare si contractare. Stabilirea planului de 



productie s-a realizat în baza analizei evoluției acesteia, evoluție ajustată cu impactul rezultat din 

aplicarea metodologiei de facturare și luând în calcul  strategiile de extindere prevăzute prin Contractul de 

delegare de gestiune prin concesiune. Menționăm că la data prezentei din cele 57 UAT-uri membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botosani, semnatare a Contractului de delegarea 

gestiunii doar 31 au predat bunurile în concesiune urmând ca pe măsură ce planurile de conformare vor fi 

îndeplinite de către acestea, să  fie preluate de către operator,  

Veniturile prognozate, respectiv cifra de afaceri a fost influențată de  creșterea fizică a producției 

de apa cu 6,54% și canal cu 4,5%. În ceea ce priveste productia fizica meteo aceasta înregistreaza o 

scadere  semnificativa, respectiv 19,5 % față de  cea facturată în anul 2021, scădere determinată  de  

cantitatea de precipitatii comunicată de Institutul de meteorologie pentru anul 2021. Astfel, cifra de 

afaceri prognozata din activitatea de apă, canal +meteo este influențată fizic față de realizatul pe anul 

2021 cu 2,7% . 

Din punct de vedere valoric cifra de afaceri a fost determinata în functie de tarifele aprobate prin 

Hotărârea AGA ADI AQUA Botoșani nr.168/14.12.2021 în baza avizului nr. 914688/4.10.2021 emis de 

președintele ANRSC privind modificarea prețului apei potabile și tarifului de canalizare, in baza 

costurilor inregistrate de operator la nivelul lunii septembrie 2021. 

Pentru asigurarea unui echilibru financiar și ținând cont de : 

- impactul creșterilor impuse pe salariul minim garantat,  

- punerile în funcțiune a unor noi obiective de investiții,  

- necesitatea aplicării unor măsuri privind reducerea și prioritizarea cheltuielilor în anul 

2022 impuse ca urmare a deficitului de fond de rulment înregistrat, măsuri ce au avut drept scop  evitarea 

unui blocaj financiar prin acumularea de datorii , 

- evolutia prețurilor pe piață și in mod deosebit cresterea prețului la energie electrica, preț 

care a inregistrat  o triplare față de ianuarie 2021, 

s-a impus prognozarea unui volum de  cheltuieli totale de 59,7 mil lei față de cel aprobat in anul 2021 de 

49,7 mil lei și cel realizat de 51,5 mil lei (incluzând impactul cheltuielile cu energia electrica și gaze 

naturale a căror evolutie galopantă a devenit tot mai greu de controlat). Totodata s-a avut în vedere 

nivelul realizat al cheltuielilor de exploatare față de nivelul aprobat realizându-se o analiza a acelor 

cheltuieli ce au înregistrat un nivel peste cel estimat fiind redimensionate în anul 2022 functie de 

contractele încheiate. 

 În categoria cheltuielilor cu impozitele și taxele inclusiv redeventa prin  nivelul estimat se 

preconizeaza o crestere a acestora, ponderea cea mai mare rezultând din creșterea cheltuielilor cu 

redevența ca urmare a creșterii cifrei de afaceri ( reprezinta 3% din cifra de afaceri, excepție făcând doar 

localitățile Dorohoi, Drarabani și Săveni ce au fost incluse in programul SAMTID iar redeventa este la 

nivelul datoriei externe aferentă creditului BEI). 

 

Determinarea redeventei (lei)/2022 

 

 Total an tr.I tr.II tri.III tr.IV 

redeventa 3% 1,448,657 347,678  376,651  

        

376,651  347,678 

redevența SAMTID 800,000 400,000   400,000   

total redevență 2,248,657 747,678 376,651 776,651 347,678 

 Societatea propune pentru anul 2022 cheltuieli de investiții cu finanțare din surse proprii (inclusiv 

Fond IID) în valoare de 890 mii lei, din care 500 mii lei reprezintă finanțarea pentru dotări independente 

și suma de 390 mii lei alte investiții. 

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. 

 

Director executiv, 

Iulian MICU 

 

Inspector,  

Anca CIOBANU 


