
  

 
                                                                                                                          Proiect 

                                                                                                              Nr. 99 din 30.03.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___.03.2021, 

urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” nr. 

11001/30.03.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 5529/30.03.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 5535/30.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, în cuantum de 792.000 lei,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 5536/30.03.2021 al Direcţiei Servicii Publice şi 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoşani,  

- 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 şi parteneriate, 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA BOTOŞANI” nr. 159/30.03.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2021 al Asociației, precum și stabilirea cuantumului cotizației anuale a 

membrilor asociați pentru anul 2021, 

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Anexa nr. 4 a Hotărârii 

Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 lit. a) și art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, 

în temeiul art. 90 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, în cuantum de 792.000 lei/an, care se va achita 

în tranșe trimestriale egale (198.000 lei/trimestru) din bugetul propriu județean pe anul 2021. 



  

Art.  2.  Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, asigură ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate:  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani 

Nr.___ din ___.03.2021 



 
Nr. 5535 din 30.03.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea privind aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani 

pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, în cadrul 

căreia Județul Botoșani este asociat, în cuantum de 792.000 lei.  

Conform prevederilor din Anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și 

completările ulterioare, sursele de venit ale Asociației sunt cotizațiile asociaților și alte contribuții 

de la bugetele locale ale acestora, fiecare asociat având obligația să plătească cotizația anuală. 

Cotizaţia aferentă anului 2021 pentru Județul Botoșani, în cuantum de 792.000 lei, care va 

fi plătită în tranșe trimestriale egale (198.000 lei/trimestru) din bugetul propriu județean pentru 

anul 2021, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” nr. 159/30.03.2021 privind aprobarea cuantumului 

cotizaţiei anuale a membrilor asociaţi și a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru 

anul 2021. 

Conform Statutului Asociației, la calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, singura 

sursă de venit a Asociației, s-au luat în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

de funcţionare a aparatului tehnic. Criteriul de stabilire a cuantumului cotizaţiei aferente fiecărui 

asociat este acelaşi care a stat la baza stabilirii cotizaţiei şi în anii anteriori, nivelul acesteia fiind 

majorat, pentru fiecare asociat, față de cuantumul aprobat pentru anul 2020. Cuantumul inițial al 

cotizației s-a stabilit odată cu înființatea operatorului regional S.C. NOVA APASERV S.A., în 

data de 01.07.2009 (Hotărârea nr. 5) și a fost calculat în funcție de participarea membrilor 

asociației la capitalul social al operatorului regional. În acel moment Consiliul Județean Botoșani 

avea o pondere de 51% din capitalul social. 

Ulterior au avut loc două creșteri cu inflația, aplicate tuturor membrilor, ultima fiind în 

2014, o majorare a cotizației tuturor membrilor pentru anul 2018 în contextul modificărilor 

prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de Ordonanța de Urgență nr.82 din 8 

noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, una în anul 2019 (pentru 

anul 2020), precum și 6 majorări ale cotizației pentru Consiliul Județean Botoșani, deoarece acesta 

a participat la majorarea capitalului social al operatorului atât prin aport în natură, cât și în 

numerar. 

Majorarea cotizației pentru anul 2021 a fost propusă pentru a acoperi costurile salariale, 

materiale și de funcționare a aparatului tehnic al asociației, în condițiile majorării prețurilor 

bunurilor și serviciilor necesare desfășurării activității Asociației. 

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus. Prin urmare, supun atenţiei dumneavoastră 

proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
Nr. 5536 din 30.03.2021  

 

  Avizat, 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Constantin – Cristian NISTOR 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Județul Botoșani este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA BOTOŞANI”. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt structurile de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de 

unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. 

În conformitate cu art. 90 - Finanţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară - 

alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  

Judeţele pot sprijini asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin programe de 

dezvoltare judeţene sau locale, finanţate anual din bugetul judeţului sau din alte surse, în 

condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale, inclusiv prin asigurarea finanţării 

acestora din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

Conform prevederilor art. 7 lit. a) din Anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 7 lit. a) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, sursele de venit ale Asociației sunt cotizațiile 

asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora. 

Potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, fiecare asociat are obligația să plătească cotizația 

anuală. 

În condițiile acestor prevederi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

BOTOŞANI” propune Judeţului Botoşani, prin adresa nr. 11001/30.03.2021, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 5529/30.03.2021, o cotizaţie anuală în cuantum de 

792.000 lei, plătibilă în tranșe trimestriale egale (198.000 lei/trimestru) din bugetul propriu 

 

Direcția Servicii 

Publice 

 

 

Direcția Juridică, Administraţie 

Publică Locală 



județean pe anul 2021. Cuantumul cotizației a fost aprobat prin Hotărârea Adunării 

Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” 

nr. 159/30.03.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al 

Asociației, precum și stabilirea cuantumului cotizației anuale a membrilor asociați pentru 

anul 2021. 

Având în vedere aspectele prezentate, 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 aprobării cotizației Județului Botoșani pentru anul 

2021 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”. 

 

 

 

Director Executiv, 

Iulian MICU 

 Director Executiv, 

Amalia MARIAN 

 


