
 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru majorarea capitalului 

social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani  

cu aport în numerar la capitalul social 

 

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

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8231/12.05.2022, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9194/12.05.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 9448 din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru 

majorarea capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport 

în numerar la capitalul social, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 9449 din 18.05.2022 al Direcției Servicii Publice și 

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, 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, parteneriate și fonduri europene, 

• Adresele 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, 

în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 210 alin (1), art. 212 alin. (1), art. 216, 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, art.12.3 lit. f) și art. 

24 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr. 

122204/23.08.2011 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016 – POIM, Contractul de Credit nr. 

44637/31.10.2013, încheiat între Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Contractul de garanție și despăgubire/2013 încheiat între Județul 

Botoșani și BERD și Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, 

în temeiul art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. a) și 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. (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 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de 

acționar majoritar, pentru aprobarea majorării capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în 

număr de 494.690, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor 

existenți, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății. 

Proiect 

Nr. 113 din 19.05.2022 

 



(2) Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință 

al acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2022 („Data 

de Referință”), proporțional cu deținerea acestora la Data de Referință, în conformitate cu prevederile 

Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.399.110 lei 

respectiv, prin subscriere a unui număr de 469.956 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 

lei/acțiune, din pachetul de repartizat.  

(2) Resursele financiare aferente aportului în numerar al unităților administrativ-teritoriale vor 

avea următoarele destinații: 

- plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe, obligații 

financiare către BERD (rată, dobândă etc.), aferente semestrului I – 2022, în valoare de 2.226.105 lei; 

- Finanțarea lucrărilor de investiții de realizare a branșamentelor de apă în rețeaua publică de 

alimentare cu apă, aflate în domeniul public al Județului Botoșani, în valoare de 2.696.060 lei; 

- Finanțarea proiectului de investiție privind asigurarea unor echipamente funcționale mobile 

specifice sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjare necesare 

pentru furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului public inteligent 

alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul 

Botoșani, în valoare de 4.476.945 lei, reprezentând un număr de 8 echipamente mobile, prezentate în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- Finanțarea lucrărilor de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de 

494.690 lei. 

(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 12 luni de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale.  

(4) Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în baza documentelor 

justificative prezentate de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, care prin Consiliul de 

Administrație, este responsabilă de modul de utilizare a resurselor financiare, rezultate din aportul în 

numerar. 

Art. 3. 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 și 2. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, împreună cu Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor 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 

 

 

 

 

ECHIPAMENTE FUNCȚIONALE MOBILE SPECIFICE  

SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE 

 

* Curs EURO la data de 09.05.2022: 1 EURO = 4,9469 Lei 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

       

Nr. 

crt. 

Echipamente 

Operaționale 

Număr Preț 

unitar 

euro 

Valoare 

euro 

Preț 

unitar lei* 

Valoare 

lei* 

1. Întreținere și reparații rețele de apă-canal 

1.1 Buldoexcavator 2 80.000 160.000 395.752 791.504 

1.2 Miniexcavator 1 55.000 55.000 272.080 272.080 

 Subtotal   215.000  1.063.584 

2. Întreținere rețele de canalizare 

2.1 Autocurățitor combinat 

capacitate mare 

1 210.000 210.000 1.038.849 1.038.849 

2.2 Autocurățitor combinat 2 160.000 320.000 791.504 1.583.008 

2.3 Unitate mobilă (tip van) 2 80.000 160.000 395.752 791.504 

 Subtotal   690.000  3.413.361 

 TOTAL   905.000  4.476.945 
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Nr. 9448 din 18.05.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani pentru a vota în ședința extraordinară a Adunării Generale a 

Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru majorarea capitalului social al 

Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul social. 

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, are atribuții privind exercitarea în 

condițiile legii, în numele și pe seama Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor 

corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Operator 

Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate.  

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și d) și alin. 

(5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită 

atribuții privind funcționarea și gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit 

competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor. 

La nivelul Județului Botoșani se află în derulare Proiectul Major – ”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 care 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. 

În vederea continuării investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare, la nivel 

de Operator Regional se implementează proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din Județul Botoșani în perioada 2014 – 2020”, pentru care a fost semnat Contractul de 

finanțare nr. 261/30.07.2019 aferent aprobării finanțării nerambursabile de către AM POIM. 

Din punct de vedere tehnico-operațional, financiar și al îndeplinirii obligațiilor către AM POS 

Mediu/POIM, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA Botoșani”/autoritățile locale au ca prioritate finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor 

realizate prin POS Mediu/POIM și identificarea surselor financiare necesare pentru 

proiectarea/implementarea unor noi investiții. 

Județul Botoșani, ca de altfel majoritatea județelor țării, necesită investiții majore din punct de 

vedere al infrastructurii de apă și apă uzată, investiții care să contribuie la atingerea obiectivelor 

asumate cu privire la protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România. 

Beneficiarul final al acestor Proiecte Majore este Județul Botoșani, obiectivele principale cu privire la 

aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 

consecințele nerespectării programelor de finanțare fiind asumate. 

Conducerea Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cadrul căreia Județul Botoșani este 

acționar majoritar, analizând situația economico-financiară la nivelul anului 2021, constată că pentru 

asigurarea continuității serviciilor în condițiile de calitate și de promovarea unor investiții în 

infrastructura tehnico-edilitară specifică sectorului apă și apă uzată, se impune capitalizarea Societății 
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cu 2.000.000 euro, respectiv 9.893.800 lei (curs EURO la data de 09.05.2022: 1 EURO = 4,9469 lei) și 

informează acționarii despre necesitatea unei infuzii de capital ca sursă financiară pentru realizarea 

unor obiective investiționale angajate sau viitoare.  

În acest sens, se propune analiza situației prezentate și în condițiile în care sunt întrunite cerințele 

de necesitate si oportunitate să se procedeze la o majorare a capitalului social prin aport în numerar.  

Dezechilibrul existent afectează sustenabilitatea operatorului pe termen lung punând în pericol 

realizarea programului de investiții în infrastructura sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, 

precum și asigurarea continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de 

canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi.  

Acutizarea dificultăților financiare cu care operatorul se confruntă încă de la finele anului 2019 se 

justifică prin impactul generat atât de aplicarea legislației specifice din perioada de pandemie și 

reducerea gradului de încasare, punerea în executare a sentinței nr. 49 a Curții de arbitraj, cât și de 

creșterea galopantă a tarifului de furnizare a energiei electrice, respectiv triplarea acestuia la finele 

anului 2021, față de la începutul anului, justificări detaliate în Nota de Fundamentare.  

Cu toate eforturile depuse, a măsurilor întreprinse de operator, nu s-a putut asigura un echilibru 

financiar, respectiv redresarea societății. În estimarea poziției financiare, Operatorul Regional, prin 

prisma evoluției factorilor externi, pe termen scurt, semnalează un pericol iminent asupra continuității 

activității, potrivit cerințelor legale în vigoare. 

Necesitatea asigurării unui sprijin financiar, pentru Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

din partea acționarilor este dictată de următoarele argumente: 

- lipsa resurselor financiare a operatorului pentru îndeplinirea obligațiilor financiare aferente 

proiectelor de investiții POS MEDIU/POIM fazat: plata serviciului datoriei externe, achitarea 

obligațiilor financiare către BERD, sem. 1 - 2022, credit pentru asigurarea co-finanțării proiectului 

investițional - insuficiență de lichidități; 

-  creșterea numărului de branșamente de apă, printr-un grad de contorizare crescut, ca urmare, fie a 

realizării de lucrări noi, fie de înlocuire a contoarelor de apă, care nu se mai încadrează în durata de 

funcționare normală; 

- probleme în ceea ce privește facturarea consumurilor de apă la utilizatori, motivat de lipsa de 

branșamente echipate cu contoare de apă conform normelor tehnice (necesitatea de eliminare a 

facturării în regim paușal, asigurarea unei facturări echitabile cât mai fidelă cu realitatea din teren, 

identificarea unor pierderi de apă, utilizare ilegală de apă, etc.); 

- lipsa dotării operatorului cu echipamente și utilaje specifice mobile activității de operare a 

determinat atât sincope în operare și ineficiență în intervențiile de reparații planificate, cât și 

accidentale în sistemul de alimentare cu apă și canalizare cu efecte asupra situației financiare a 

operatorului (pierderi de apă, cheltuieli financiare pentru închirieri, etc.), respectiv a disconfortului 

utilizatorului prin întreruperi de alimentare cu apă și probleme specifice sistemului de canalizare cu 

deficiențe în funcționare. 

Referitor la oportunitatea asigurării unui sprijin financiar pentru Societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoșani din partea acționarilor, printr-un aport în numerar în cadrul unei proceduri de majorare 

de capital, se prezintă în principal: 

- în ceea ce privește plata datoriei externe, aceasta este o obligație a Împrumutatului, respectiv 

garantului, nerealizarea acestui obiectiv atrăgând sancțiunile prevăzute în Contractul de credit 

respectiv cel de garantare; 

- în condițiile în care, în perioade anterioare, nu s-a realizat achiziția de echipamente mobile, 

respectiv contorizare a branșamentelor din sistemul de alimentare cu apă din resurse financiare 

reprezentând economii din proiectul finanțat POS Mediu/POIM fazat, suntem obligați în condițiile 

legii, de a se asigura un serviciu de alimentare cu apă și canalizare sustenabil la nivelul Județului 

Botoșani prin aplicarea unor măsuri care să reducă pierderile de apă în sistem, reducerea timpilor de 

intervenții planificate și accidentale, realizarea unei facturări corecte și echitabile a consumurilor, 

toate acestea concretizate în final în beneficii pentru operator și comunitatea locală; 

- realizarea de investiții complementare din alte surse față de cele cu finanțare nerambursabilă 

internă sau externă. 



Pagină 3 din 3 

 

Se propune o majorare a capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin 

aport în numerar, în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 494.690, 

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

Participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani se va realiza prin aport în numerar, în cuantum de 9.399.110 lei, reprezentând un număr 

de 469.956 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune. 

Majorarea capitalului social implică două etape principale:  

- adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social; 

- desfășurarea procedurii propriu-zise de majorare a capitalului social. 

Nerealizarea acestui demers poate avea consecințe deosebite, atât asupra Societății, cât și a 

modului de asigurare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul Județului Botoșani, 

într-un context național și internațional complicat. 

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

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

proiectul de hotărâre inițiat în acest scop. 

 

 

 

               PREŞEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 
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DIRECȚIA  

SERVICII PUBLICE 

DIRECȚIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

           Nr. 9449 din 18.05.2022 

 

 

Vizat 

VICEPREȘEDINTE, 

Corneliu - Bogdan DĂSCĂLESCU 

 

 

Vizat 

VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, are atribuții privind exercitarea în 

condițiile legii, în numele și pe seama Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor 

corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Operator 

Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate.  

Consiliul Județean Botoșani, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (5) lit. m) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită atribuții 

privind funcționarea și gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, in limitelor 

competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor. 

La nivelul Județului Botoșani se află în derulare Proiectul Major – ”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 care 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. 

În vederea continuării investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare, la nivel 

de Operator Regional se implementează proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din Județul Botoșani în perioada 2014 – 2020”, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 

261/30.07.2019 aferent aprobării finanțării nerambursabile de către AM POIM. 

Din punct de vedere tehnico-operațional, financiar și al îndeplinirii obligațiilor către AM POS 

Mediu/POIM, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA Botoșani”/autoritățile locale au ca prioritate finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor 

realizate prin POS Mediu/POIM și identificarea surselor financiare necesare pentru 

proiectarea/implementarea unor noi investiții.  

Județul Botoșani, ca de altfel majoritatea județelor țării, necesită investiții majore din punct de 

vedere al infrastructurii de apă și apă uzată, investiții care să contribuie la atingerea obiectivelor asumate 

cu privire la protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în comunitățile locale. 

Mecanismul de dezvoltare regională este proiectat pentru a fi convingător, progresiv şi eficient. 

Beneficiarul final al acestor Proiecte Majore este Județul Botoșani, obiectivele principale cu privire la 

aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 

consecințele nerespectării programelor de finanțare fiind asumate. 

Dezechilibrul existent afectează sustenabilitatea operatorului pe termen lung punând în pericol 

realizarea programului de investiții în infrastructura sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, 

precum și asigurarea continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de 

canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi.  
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Acutizarea dificultăților financiare cu care operatorul se confruntă încă de la finele anului 2019 se 

justifică prin impactul generat atât de aplicarea legislației specifice din perioada de pandemie și 

reducerea gradului de încasare, punerea în executare a sentinței nr. 49 a Curții de arbitraj, cât și de 

creșterea galopantă a tarifului de furnizare a energiei electrice, respectiv triplarea acestuia la finele anului 

2021, față de la începutul anului, justificări detaliate în Nota de Fundamentare. Cu toate eforturile 

depuse, a măsurilor întreprinse de operator, nu s-a putut asigura un echilibru financiar, respectiv 

redresarea societății. În estimarea poziției financiare, Operatorul Regional, prin prisma evoluției 

factorilor externi, pe termen scurt, semnalează un pericol iminent asupra continuității activității. 

Conducerea Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cadrul căreia Județul Botoșani este 

acționar majoritar, analizând situația economico-financiară la nivelul anului 2021, constată că pentru 

asigurarea continuității serviciilor în condițiile de calitate și de promovarea unor investiții în 

infrastructura tehnico-edilitară specifică sectorului apă și apă uzată, se impune capitalizarea societății cu 

2.000.000 euro, respectiv 9.893.800 lei (curs EURO la data de 09.05.2022: 1 EURO = 4,9469 lei) și 

informează acționarii despre necesitatea unei infuzii de capital ca sursă financiară pentru realizarea unor 

obiective investiționale angajate sau viitoare. În acest sens, conform art. 17 alin. 17.1 lit. j) din Actul 

Constitutiv, prin adresa nr. 8231/12.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

9194/12.05.2022, se propune analiza situației prezentate și în condițiile în care sunt întrunite cerințele de 

necesitate si oportunitate să se procedeze la o majorare a capitalului social prin aport în numerar.  

Majorarea capitalului social este necesară pentru acoperirea deficitului de fond de rulment și 

asigurarea finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv garanțiile. Din cei 9.893.800 de lei, rezultați ca 

necesitate de capitalizare, se propune utilizarea aportului în numerar astfel: 

- plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe, obligații financiare 

către BERD (rată, dobândă etc.), aferente semestrului I – 2022, în valoare de 2.226.105 lei; 

- finanțarea lucrărilor de investiții de realizare a branșamentelor de apă în rețeaua publică de 

alimentare cu apă, aflate în domeniul public al Județului Botoșani, în valoare de 2.696.060 lei; 

- finanțarea proiectului de investiție privind asigurarea unor echipamente funcționale mobile specifice 

sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjare necesare pentru 

furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului public inteligent 

alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul 

Botoșani, în valoare de 4.476.945 lei, reprezentând un număr de 8 echipamente mobile, prezentate 

astfel: 
Nr. 

crt. 

Echipamente Operaționale Număr Preț 

unitar 

euro 

Valoare 

euro 

Preț 

unitar lei* 

Valoare 

lei* 

1. Întreținere și reparații rețele de apă-canal 

1.1 Buldoexcavator 2 80.000 160.000 395.752 791.504 

1.2 Miniexcavator 1 55.000 55.000 272.080 272.080 

 Subtotal   215.000  1.063.584 

2. Întreținere rețele de canalizare 

2.1 Autocurățitor combinat capacitate mare 1 210.000 210.000 1.038.849 1.038.849 

2.2 Autocurățitor combinat 2 160.000 320.000 791.504 1.583.008 

2.3 Unitate mobilă (tip van) 2 80.000 160.000 395.752 791.504 

 Subtotal   690.000  3.413.361 

 TOTAL     4.476.945 

- Finanțarea lucrărilor de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de 

494.690 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9.1 din Vol. II Anexa II.1. – Dispoziții Speciale – Partea 

comună din Contractul din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare prin concesiune – Județul Botoșani, finanțarea lucrărilor de extindere sau de 

consolidare (reabilitare) este în sarcina Delegatarului. Conform art. 8 din Contract, Lucrările de extindere 

sau de consolidare (reabilitare) sunt definite astfel: 

,,8.1 Lucrările de extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă instalaţie, care nu se 

efectuează în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalaţii existente. Îndeosebi, extinderea fie a 
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Perimetrului de Distribuţie a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate constituie Lucrări de 

extindere.  

8.2 Lucrările de consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrări care modifică un echipament sau o instalaţie 

existenta, în vederea creşterii capacităţii sale tehnice.  

8.3 Acea parte a lucrărilor, în privinţa cărora reînnoirea are ca rezultat creşterea capacităţii bunului 

reînnoit, se consideră că sunt Lucrări de consolidare (Reabilitare). În cazul în care aceste lucrări nu pot fi 

identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalaţia principală, este creat un nou mijloc 

fix, de îndată ce costul Lucrărilor de înlocuire depăşeşte jumătate (50%) din valoarea de înlocuire a 

bunului. Dacă lucrările pot fi identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări 

specifice.  

8.4 Lucrările de modernizare se referă la orice lucrări semnificative care duc la o creştere a valorii sau la 

o prelungire a duratei normale de viaţă operaţionale a unui bun peste termenul planificat pentru reînnoire 

sau înlocuire. Lucrările de modernizare se amortizează conform regulilor contabile şi prevederilor fiscale 

aplicabile.” 

Conform prevederilor art. 16 alin. 16.1 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - Judeţul Botoşani, Delegatarul are 

dreptul: 

-să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

-să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 Având în vedere definițiile prezentate în contractul de delegare, regulamentul serviciului, 

legislația specifică, privind ,,branșament de apă” și ,,contor de branșament”, toate lucrările de investiții 

de realizare a branșamentelor de apă în rețeaua publică de alimentare cu apă propuse de operator, fie că 

sunt lucruri noi sau de reabilitare, se realizează la un sistem de alimentare cu apă aflat în domeniul public 

al Județului Botoșani, prin urmare regimul juridic al rezultatului investiției este clar definit. 

 În ceea ce privește, proiectul de investiție privind asigurarea unor echipamente funcționale mobile 

specifice sistemului public de canalizare, din categoria mijloacelor de transport și vidanjare necesare 

pentru furnizarea serviciului de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului public inteligent 

alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din Județul 

Botoșani, potrivit definiției din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările ulterioare, privind 

,,sistemul public de canalizare – ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, 

echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare”, 

rezultă faptul că echipamentele funcționale mobile specifice care fac obiectul investiției au un regim 

juridic de natura proprietății publice.  

Majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani se va realiza prin aport 

în numerar în cuantum 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 494.690, cu valoare 

nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți, proporțional cu cota lor de 

participare la capitalul social al societății. Majorarea capitalului social implică două etape principale:  

-adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social; 

-desfășurarea procedurii propriu-zise de majorare a capitalului social.  

Se propune ca participația Județului Botoșani la majorarea capitalului social al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar, sa fie în cuantum de 9.399.110 lei respectiv, prin 

subscriere a unui număr de 469.956 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, diferența fiind 

alocată acționarilor minoritari. 

Un obiect principal pentru Județul Botoșani îl reprezintă angajamentele și condiționalitățile 

asumate prin Contractul de credit BERD coroborate cu Declarațiile, Garanțiile și Angajamentele 

Județului asumate prin Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, drept pentru care Consiliul Județean Botoșani acționează 

în sensul îndeplinirii acestor constrângeri. 

În considerarea încheierii Contractului de Credit de către BERD, Județul se angajează ca, în 

măsura permisă de legislația din România, atât timp cât rămâne scadentă sau exigibilă orice sumă din 

Contractul de Credit, din prezentul Contract sau din oricare alt Contract de Finanțare, să respecte 
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integral angajamentul cu privire la asigurarea respectării de către împrumutat a Contractelor de 

Finanțare și a Contractelor privind Proiectul: Județul va întreprinde sau va lua sau va dispune să se 

întreprindă sau să se ia toate măsurile necesare pentru a permite și a determina Împrumutatul să 

îndeplinească toate obligațiile Împrumutatului din Contractele de Finanțare și Contractele privind 

Proiectul la care Împrumutatul este parte și să îndeplinească scopurile Proiectului. 

Referitor la asistența Împrumutatului în Proiect: Județul îl va susține pe împrumutat, în măsura 

permisă de legislația din România, în desfășurarea Proiectului în conformitate cu Contractele de 

Finanțare și Contractele privind Proiectul și va determina ca finanțarea prevăzută în Contractul de 

Credit să fie utilizată exclusiv pentru Proiect. 

De asemenea, Județul nu va lua nici o măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune 

sau nu vor omite nici o acțiune care va determina un Efect Negativ Important asupra sau care îl va 

determina pe Împrumutat să își încalce oricare dintre obligațiile asumate din cadrul, sau care ar reduce 

în mod obiectiv abilitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații 

născute din Contractul de Credit și orice alt Contract de Finanțare și/sau orice Contract privind 

Proiectul (Județul va determina ca nici o entitate pe care Județul o deține sau o controlează în mod 

direct sau indirect să nu acționeze în acest sens). 

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 şi art. 115 din Legea 

nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, Adunarea 

Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru  majorarea 

capitalului social. 

Hotărârea privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni se ia de adunarea generală 

extraordinară, cu o majoritate de cel puțin de două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii 

prezenți sau reprezentați, conform art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată. Conform art. 212 

alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, Societatea NOVA APASERV SA Botoșani îşi va putea 

majora capitalul social cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății și se va realiza 

în modalitățile şi procedeele reglementate în mod expres de lege. 

Modalitățile şi procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 10 din Actul 

Constitutiv al Societății coroborat cu art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată. În conformitate cu 

dispozițiile textului de lege menționat, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau 

prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură. 

De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția celor legale, precum şi 

a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide şi exigibile asupra 

societății cu acțiuni ale acesteia. 

Conform art. 10 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 Actului 

Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii AGEA 

luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 

Conform art. 24 din Actul Constitutiv, Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, 

din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor AGA.  

Capitalul social se poate majora prin două modalități, fiecare cu procedee specifice, după cum 

urmează: 

- prima modalitate o constituie majorarea capitalului social prin noi aporturi, adică prin două procedee: 

prin emiterea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente; 

- a doua modalitate de majorare a capitalului social se realizează fără noi aporturi, prin folosirea 

resurselor interne ale societății (autofinanțare). 

Majorarea capitalului social prin noi aporturi se poate realiza prin subscrierea şi vărsarea de noi 

aporturi. În acest scop, societatea va emite acțiuni noi sau va majora valoarea nominală a acțiunilor 

existente. 

http://legeaz.net/legea-26-1990-registrul-comertului/
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Consiliul de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani propune acționariatului 

societății ca modalitate de majorare a capitalului social aprobarea procedurii ,,emisiune de noi acțiuni” în 

schimbul subscrierii și vărsării de noi aporturi în numerar.  

 Legislația în vigoare consacră unele reguli speciale în cazul majorării capitalului social prin noi 

aporturi și a emiterii de acțiuni noi, astfel: 

- 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; 

- după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscrise de 

orice persoană interesată; 

- sancțiunea încălcării dreptului de preferință al acționarilor este nulitatea, însă dreptul de preferință al 

acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare, luată în 

prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor 

acționarilor prezenți, conform prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată; 

- potrivit prevederilor art. 220 din Legea nr. 31/1990, republicată, acţiunile 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.  

Conform art. 92 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Consiliul Județean Botoșani poate hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu 

bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, 

funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes 

local sau județean, în condițiile legii.  

Consiliul Județean Botoșani a verificat impactul asupra mediului concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat, premergător promovării unui act administrativ în anul 2020 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. 

 Potrivit art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile 

deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri (...) la constituirea de societăți (...), pot 

majora sau diminua capitalul social al acestora în condițiile legii.  

Conform art. 8 alin. (3) lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, în 

exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 

deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 

utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu participarea unităţilor administrativ-teritoriale la 

constituirea capitalului social al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz. 

Referitor la finanțarea serviciilor de utilități publice, în conformitate cu art. 43 alin. (1), art. 44 

alin. (2) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanţarea cheltuielilor de 

capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente 

sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse:   

a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor;   

b) credite bancare, ce pot fi garantate de unităţile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte 

entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare;   

c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;   

g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;   
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h) alte surse, constituite potrivit legii. 

Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale aparţin 

domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice, sau revin 

în proprietatea publică a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanţare privată în cadrul 

unor programe de investiţii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la 

expirarea acestuia.   

Conform art. 25 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

241/2006, investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare în conformitate 

cu prevederile legale pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită 

potrivit contractului de delegare pentru partea finanţată din fonduri publice.  

În temeiul 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. 

 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. 
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