
 
Proiect 

Nr. 100 din 19.04.2022 

 

 

H O T A R Â R E 

privind constituirea fondului de risc şi aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor 

financiare ce decurg din garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de 

societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.04.2022, 

urmare adreselor nr.15726/01.10.2021 și  nr.2262/13.04.2022 a societății ,,Nova Apaserv,, S.A 

Botoșani, 

analizând Referatului de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

7704/19.04.2022 privind constituirea fondului de risc şi aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea 

riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de 

societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 7705 din 19.04.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art.173 alin.(1) lit. f) şi ale art.196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă constituirea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din 

garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. 

Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

Art.2 Se aprobă nivelul comisionului de risc necesar pentru constituirea fondului de risc de 3% 

aplicat la valoarea împrumutului rămas de rambursat în sumă de 4.435.062 Euro, respectiv 133.051,86 

Euro. 

Art.3 Comisionul de risc se va achita de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani, până 

la data de 30 ale lunii în curs pentru luna curentă, începând cu data de 1 iunie 2022, la cursul de schimb 

valutar comunicat de către Banca Naţională a României din ziua plăţii. 

Art.4 În cazul în care societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani nu achită comisionul de risc 

la termenele stabilite, Judeţul Botoşani este îndreptăţit să pretindă majorări de întârziere la nivelul celor 

existente pentru veniturile bugetare. 

Art.5 Pentru plăţile efectuate din fondul de risc, aferente unor scadenţe neonorate de către 

operatorul economic, veniturile fondurilor de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta. 

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.144/27.09.2017 își încetează aplicabilitatea. 



Art.7 Președintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și societatea Nova Apaserv S.A. Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

       DOINA ELENA FEDEROVICI                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                            Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

______________2022 

Nr.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr.  7704  din  19.04.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.78/01.07.2013 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Botoşani nr.108/29.08.2012 s-a aprobat garantarea de către Judeţul Botoşani a unei 

finanţări nerambursabile externe în valoare de 7.400.000 EURO, contractate de către societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoşani, pentru asigurarea contribuţiei proprii la realizarea obiectivului de investiţii 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate din 

judeţul Botoşani”. 

Potrivit art.64 alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare „pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din 

garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii 

economici şi serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului 

local”. 

Fondul de risc se constituie din: 

- sume încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; 

- dobânzi acordate de unităţile Trezoreriei Statului la disponibilităţile fondului; 

- majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru 

neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv a ratelor 

scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente; 

- în completare din bugetul local. 

Având în vedere solicitarea societății ,,Nova Apaserv” S.A. transmisă cu adresa nr. 2262/ 

13.04.2022, propun constituirea fondului de risc în cuantum de 133.051,86 EURO, reprezentând 3% din 

valoarea sumei rămase de rambursat după plata ratei din luna mai 2022, respectiv de 4.435.062 euro, la 

cursul de schimb valutar comunicat de către Banca Naţională a României, din ziua plăţii. Plata se va 

efectua până la data de 30 ale lunii pentru luna în curs, începând cu luna iunie 2022. 

Modul de plată a comisionului de risc, respectiv numărul de rate şi datele de plată a acestuia, s-

au stabilit de comun acord cu reprezentanţii operatorului economic. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supun 

spre dezbatere şi aprobare. 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Nr. 7705 /19.04.2022 

  
                               VIZAT,  VIZAT, 

 VICEPREŞEDINTE,  VICEPREŞEDINTE, 

 CORNELIU-BOGDAN DĂSCĂLESCU    DORIN BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.78/01.07.2013 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Botoşani nr.108/29.08.2012 s-a aprobat garantarea de către Judeţul Botoşani a unei 

finanţări nerambursabile externe în valoare de 7.400.000 EURO, contractate de către societății NOVA 

APASERV S.A. Botoşani, pentru asigurarea contribuţiei proprii la realizarea obiectivului de investiţii 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate din 

judeţul Botoşani”. 

Potrivit art.64 alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare „pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din 

garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii 

economici şi serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului 

local”. 

Fondul de risc se constituie din: 

- sume încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; 

- dobânzi acordate de unităţile Trezoreriei Statului la disponibilităţile fondului; 

- majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru 

neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv a ratelor 

scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente; 

- în completare din bugetul local. 

Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatul principal de credite şi se aprobă de 

către autorităţile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat. 

În conformitate cu prevederile legale menționate, prin Hotărârea nr.144/27.09.2017, Consiliul 

Județean Botoșani a aprobat constituirea fondului de risc în cuantum de 220.000 EURO, reprezentând 

3% din valoarea împrumutului garantat, în 36 de rate egale lunare, începând cu data de 1 octombrie 

2017,la cursul de schimb valutar comunicat de către Banca Naţională a României, din ziua plății. 

Până la această data operatorul a constituit un fond de risc în sumă de 110.999,88 euro 

reprezentând rate aferente perioadei octombrie 2017-martie 2019.  

Cu adresele nr. 15726/01.10.2021 și  nr.2262/13.04.2022 societatea ,,Nova Apaserv” S.A. 

solicită redimensionarea nivelului comisionului de risc necesar pentru constituirea fondului de risc, de 

3%, dar aplicat asupra sumei rămase de rambursat după plata ratei din luna mai 2022, respectiv la 

4.435.062 euro, astfel: 4.435.062 x 3% = 133.051,86 euro – 110.999,88 euro (fond deja constituit) = 

22.051,98 euro în 4 rate începând cu luna iunie 2022. 

Modul de plată a comisionului de risc, respectiv numărul de rate şi datele de plată a acestuia, s-

au stabilit de comun acord cu reprezentanţii operatorului economic. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru includerea pe 

ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 28 aprilie 2022 a prezentului 

proiect de hotărâre. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 


