
 
                                                                                                                                     Proiect     

                                                                                                                                               Nr. 114 din 17.08.2020                            

         

   

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de 

capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de 

ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la  

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ august 2020, 

 analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.10226/03.08.2020 

privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în 

numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru 

pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcției Buget–Finanțe și Direcției Servicii Publice nr.10227 

din 03.08.2020; 

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

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- Decizia nr.12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani, 

- Procesul verbal nr.9510/17.07.2020 al Comisiei de inventariere a elementelor de natura 

activelor financiare existente în sold la data de 31.12.2019, 

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 în temeiul art.173 alin.(2) lit.d) şi ale 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 aprobă diminuarea activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de 

capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A., reprezentând 5.860 acțiuni, 

la valoarea nominală de 100 lei fiecare. 

Art.2 -  Se aprobă înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă 

de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, reprezentând 189.406 acțiuni, la valoarea nominală de 10 

lei fiecare. 

Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                 COSTICĂ MACALEŢI                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
Botoșani, 

Nr.____ din ________ 2020 



Nr.10226/03.08.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

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

modificările și completările ulterioare „autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau 

bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți 

comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local sau județean, după caz, în condițiile legii. 

Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le 

reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și 

pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii”. 

Prin Decizia nr.12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani s-a dispus: 

- inventarierea activelor financiare, existente în sold la data de 31.12.2019, stabilirea rezultatului 

inventarierii și reflectarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor privind înregistrarea ajustărilor de 

valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare, conform reglementărilor contabile aplicabile; 

- verificarea operațiunilor privind evidențierea în contabilitate a activelor financiare deținute la 

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani și S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. în vederea identificării și corectării 

tuturor erorilor privind deprecierile sau pierderile de valoare, determinarea rezultatului patrimonial; 

- actualizarea, aprobarea și însușirea prin hotărâre a autorității deliberative județene a  situației 

patrimoniului unității  administrativ-teritoriale județene, urmarea modificărilor intervenite în structura 

activelor financiare deținute la S.C. Apa Grup S.A. și S.C. Parc Industrial Botoșani S.A.. 

În acest sens, în data de 13.07.2020 am emis Dispoziția nr.119 prin care s-a procedat la 

inventarierea elementelor de natura activelor financiare existente în sold la data de 31.12.2019. 

Prin Procesul verbal al comisiei de inventariere nr.9510/17.07.2020 nu s-au constatat diferențe 

faptice față de soldul scriptic înregistrat în contabilitate, iar pentru activele financiare depreciate, pentru care 

s-a apreciat că nu se prevede obținerea unui avantaj economic din utilizarea acestora, s-au întocmit distinct 

liste de inventariere cu propuneri de ajustări de depreciere a activelor financiare în valoare de 2.480.060 lei 

respectiv: 

a) 586.000 lei valoarea acțiunilor deținute de unitatea administrativ-teritorială Județul Botoșani la 

S.C. Parc Industrial Botoșani S.A., neexistând vreo posibilitate de valorificare/recuperare a acțiunilor 

deținute întrucât conform Buletinului procedurilor de insolvență nr.9041/05.06.2020 s-a dispus radierea 

debitorului din Registrul Comerțului deoarece s-a închis procedura falimentului la S.C. Parc Industrial 

Botoșani S.A.; 

b) 1.894.060 lei valoarea acțiunilor deținute de unitatea administrativ-teritorială Județul Botoșani 

la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, având în vedere că la data de 12.11.2010 s-a înregistrat dosarul 

nr.7691/40/2010 având ca obiect procedura insolvenței S.C. Apa Grup S.A. Botoșani și prin încheierea 

nr.238/16.11.2010 Tribunalul Botoșani a admis cererea de intrare în insolvență. 



Având în vedere cele menționate, propun diminuarea activelor financiare  ale Județului Botoșani 

cu valoarea capitalului social al unității administrativ-teritoriale Județul Botoșani la S.C. Parc Industrial 

Botoșani S.A. în sumă de 586.000 lei, adică 5.860 acțiuni la valoarea nominală de 100 lei și înregistrarea de 

ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei, adică 189.406 acțiuni la 

valoarea nominală de 10 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, fiecare reprezentând aport în numerar. 

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

supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

COSTICĂ MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr.  10227 din 03 august 2020 

 

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                              DIRECȚIA SERVICII PUBLICE     

                                                                   

                    

 

                                                                                                                             VIZAT, 

                                                                                                                   VICEPREŞEDINTE, 

                                                                                                            CONSTANTIN LIVIU TOMA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

modificările și completările ulterioare „autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau 

bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți 

comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local sau județean, după caz, în condițiile legii. 

Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le 

reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și 

pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii”. 

Prin Decizia nr.12/2020 a Camerei de Conturi Botoșani s-a dispus: 

- inventarierea activelor financiare, existente în sold la data de 31.12.2019, stabilirea rezultatului 

inventarierii și reflectarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor privind înregistrarea ajustărilor de 

valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare, conform reglementărilor contabile aplicabile; 

- verificarea operațiunilor privind evidențierea în contabilitate a activelor financiare deținute la 

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani și S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. în vederea identificării și corectării 

tuturor erorilor privind deprecierile sau pierderile de valoare, determinarea rezultatului patrimonial; 

- actualizarea, aprobarea și însușirea prin hotărâre a autorității deliberative județene a  situației 

patrimoniului unității  administrativ-teritoriale județene, urmarea modificărilor intervenite în structura 

activelor financiare deținute la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani și S.C. Parc Industrial Botoșani S.A.. 

În acest  sens, prin Dispoziția nr.119/13.07.2020 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani s-

a procedat la inventarierea elementelor de natura activelor financiare existente în sold la data de 31.12.2019. 

Prin Procesul verbal al comisiei de inventariere nr.9510/17.07.2020 nu s-au constatat diferențe 

faptice față de soldul scriptic înregistrat în contabilitate, iar pentru activele financiare depreciate, pentru care 

s-a apreciat că nu se prevede obținerea unui avantaj economic din utilizarea acestora, s-au întocmit distinct 

liste de inventariere cu propuneri de ajustări de depreciere a activelor financiare în valoare de 2.480.060 lei 

respectiv: 

a) 586.000 lei valoarea acțiunilor deținute de unitatea administrativ-teritorială Județul Botoșani la 

S.C. Parc Industrial Botoșani S.A., neexistând vreo posibilitate de valorificare/recuperare a acțiunilor 

deținute întrucât conform Buletinului procedurilor de insolvență nr.9041/05.06.2020 s-a dispus radierea 

debitorului din Registrul Comerțului deoarece s-a închis procedura falimentului la S.C. Parc Industrial 

Botoșani S.A.; 

b) 1.894.060 lei valoarea acțiunilor deținute de unitatea administrativ-teritorială Județul Botoșani 

la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, având în vedere că la data de 12.11.2010 s-a înregistrat dosarul 

nr.7691/40/2010 având ca obiect procedura insolvenței S.C. Apa Grup S.A. Botoșani și prin Încheierea 

nr.238/16.11.2010 Tribunalul Botoșani a admis cererea de intrare în insolvență. 



Având în vedere cele prezentate se propune diminuarea activelor financiare ale Județului 

Botoșani cu valoarea capitalului social al unității administrativ-teritoriale Județul Botoșani la S.C. Parc 

Industrial Botoșani S.A. în sumă de 586.000 lei, adică 5.860 acțiuni la valoarea nominală de 100 lei și 

înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei, adică 

189.406  acțiuni la valoarea nominală de 10 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, fiecare reprezentând aport 

în numerar. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru includerea 

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.  

 

 

 

 

                            DIRECTOR EXECUTIV,                   DIRECTOR EXECUTIV,          

                                       Magda Didii                                           Iulian Micu                     

 

 

 

 

 


