
 
      Proiect  

Nr. 114 din 19.05.2022  

 

 

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 numirii 

auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021 

 

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

urmare adreselor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7355/28.04.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8691/05.05.2022 și nr. 8404/16.05.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8341/16.05.2022,  

analizând Referatul de aprobare nr. 9453 / 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

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

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru aprobarea 

numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021, 

având în vedere:  

• Raportul de specialitate comun nr. 9454 / 18.05.2022 al Direcţiei Servicii Publice și Direcției 

Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Botoşani,  

• Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al județului, servicii publice şi agricultură,  

• Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi 

de arhitectură, protecția mediului şi turism,  

• Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,  

în baza:  

• Raportului privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. 

Botoșani) privind activitatea anului 2021 (inclusiv Declarația auditorului de independență), 

• Raportului administratorului Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea 

desfășurată în cursul anului 2021 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți afiliate 

evenimente ulterioare), 

• Decizia nr. 12/16.05.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2021,  

în conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a) și b1), art. 160 alin. (1), art. 163 alin (3), art. 

182, art. 183 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 47 alin. 

(1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

şi art. 12 alin. (2) lit. a) și b), art. 17 alin. (1) lit. e), art. 19 alin. 1, art. 21 din Actul Constitutiv al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), 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 ș t e: 

 

Art. 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 numele 

Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării numirii auditorului 

financiar, Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani, pentru exercițiul financiar aferent 

anului 2021. 

Art. 2. 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 numele  

 



 

Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, constând în: 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2021, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț);  

➢ Contul de profit și pierdere/2021;  

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021;  

➢ Situația modificărilor capitalului propriu; 

➢ Situația fluxurilor de numerar;  

➢ Notele explicative la situațiile financiare; 

➢ Procesul verbal nr. 2869/15.02.2022 al comisiei centrale de inventariere; 

➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2021 

– propunere;  

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, 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 ___.05.2022 

(nr. file = 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, 

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

 

 

 

 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2021; (pag. 1 – 5) 

➢ Formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); (pag. 6 – 20) 

➢ Contul pe profit și pierdere/2021; (pag. 21 – 23) 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021; (pag. 24 – 45) 

➢ Situația modificărilor capitalului propriu; (pag. 46) 

➢ Situația fluxurilor de numerar; (pag. 47) 

➢ Notele explicative la situațiile financiare; (pag. 48 – 88) 

➢ Procesul verbal nr. 2869/15.02.2022 al comisiei centrale de inventariere; (pag. 89 – 93) 

➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2021 – propunere; (pag. 94 – 96) 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 
 



































































































































































































 

 
Nr. 9453 din 18.05.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supunem atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a vota în ședința ordinară 

aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021. 

Consiliul Județean Botoșani, în temeiul art.173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită, în numele Judeţului Botoșani, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la Societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, Operator Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare 

și tratare a apelor uzate, în condiţiile legii.  

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform 

prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanță corporativă 

a întreprinderilor publice. 

Conform prevederilor din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

cât și a prevederilor legale în vigoare, adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe 

an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme 

înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să discute, să aprobe sau să modifice 

situaţiile financiare anuale, respectiv alocarea profitului net, pe baza raportului Consiliului de 

Administrație, a raportului Auditorului Financiar și avizul Consiliului de Administrație. 

Potrivit art. 47 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează 

de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. 

Din datele prezentate în situațiile financiare pentru anul 2021, depuse de către Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 8404/16.05.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 8341/16.05.2022, care reflectă activitatea din anul anterior de raportare, 

se prezintă următoarele: 

- la data de 31.12.2021, Societatea înregistrează un capital subscris vărsat de 17.701.780 

lei, rezerve de 3.956.337 lei și total capitaluri de 15.117.903 lei. Se menționează faptul că, în anul 

precedent, Societatea a funcționat cu un număr mediu de 474 de salariați, înregistrând un profit 

brut de 3.088.047 lei, în condițiile realizării unor venituri totale de 55.066.501 lei și cheltuieli 

anuale totale de 51.978.454 lei - formular F20 – Contul de profit și pierdere, la data de 31.12.2021; 

- societatea înregistrează la nivelul anului 2021, un sold de 25.599.062 lei la capitolul 

”active circulante”, din care 23.796.673 lei reprezintă creanțe și un sold de 368.073.722 lei la 

capitolul ”total active imobilizate”; 

- în ceea ce privește datoriile înregistrate de Societate la data de 31.12.2021, acestea sunt 

prezentate defalcat astfel: 

a) sume care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la 1 an: 29.817.956 lei; 

b) sume care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de 1 an: 21.140.386 lei; 

- pentru activitatea curentă s-au înregistrat plăți restante de 7.570.927 lei, din care 6.774.879 

lei restanțe furnizori și 796.045 lei impozite și taxe locale neplătite la termen; 



 
 

- Societatea a plătit suma de 2.086.550 lei, redevențe pentru bunurile care au făcut obiectul 

concesiunii, a încasat în cursul perioadei de raportare subvenții de 14.580.250 lei și are înregistrate 

creanțe restante de 11.279.034 lei. 

Referitor la distribuirea profitului net, Societatea propune spre aprobare repartizarea sumei 

de 2.297.200,92 lei reprezentând profitul net, după deducerea rezervelor legale de 5%, respectiv 

suma de 195.754,06 lei - rezerve constituite din profitul contabil, rezultată din suma totală a 

profitului net de 2.492.954,98 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți. 

Subliniez faptul că, în ceea ce privește capitolul investitii, Societatea a derulat în anul 2021, 

atât Proiectul ,,Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare - epurarea apelor uzate în Județul Botoșani”, cu un buget real contractat de 59.634.069 

euro, cât și implementarea Proiectului ,,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” în valoare de 15.579.070,82 lei, în vederea 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare specifice. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani are angajat un Plan de măsuri și un calendar 

de implementare a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi prin Decizia nr. 5/2022 la Raportul 

de control din data de 10.12.2021 și un Plan de acțiuni în cadrul exercitiului de benchmarking. 

În vederea asigurării funcţionalităţii Societatii NOVA APASERV S.A. Botoşani, în 

calitatea sa de Operator Regional și a continuității în condiții optime a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare la nivelul Judetului Botosani, pentru realizarea investitiilor planificate, 

respectand cerintele din legislația specifică, cât și menținerea unui grad de suportabilitate pentru 

populația din comunitățile locale, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoșani, pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.  

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. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 
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Nr. 9454 din 18.05.2022 

 

DIRECȚIA 

SERVICII PUBLICE 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

 

Avizat 

VICEPREȘEDINTE, 

Corneliu – Bogdan DĂSCĂLESCU 

Avizat 

VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani are programată în data de 30.05.2022, Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor, potrivit convocatorului nr. 7355/28.04.2022 al Consiliului de 

Administrație, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8691/05.05.2022.  

 Prin adresa nr. 8404/16.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

8341/16.05.2022, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății în vederea aprobării a următoarelor puncte înscrise pe 

Ordinea de Zi a convocatorului: 

 I Analiza și aprobarea referatului nr. 7554/03.05.2022, prin care se solicită validarea 

contractului de prestări servicii nr. 3992/04.03.2022 și respectiv, aprobarea numirii auditorului 

financiar pentru exercițiul financiar 2021; 

  II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, constând 

în: 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2021, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

➢ Contul de profit și pierdere/2021; 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021; 

➢ Procesul verbal nr. 2869/15.02.2022 al comisiei centrale de inventariere pentru anul 2021; 

➢ Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. 

Botoșani) privind activitatea anului 2021; 

➢ Raportul administratorului privind activitatea desfășurată în anul 2021 (inclusiv Declarația 

de conformitate, declarație părți afiliate evenimente ulterioare și declarația auditorului de 

independență); 

➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 

31.12.2021– propunere; 

➢ Decizia nr. 12/16.05.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2021. 

 III. Diverse. 

 Pentru asigurarea desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, condiția obligatorie este acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoșani pentru a vota, în numele și pe seama Județului, documentele prezentate conform 

Ordinei de Zi a ședinței. 

 Consiliul Județean Botoșani, în temeiul art.173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită, în numele Judeţului Botoșani, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la Societatea NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, Operator Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare 

a apelor uzate, în condiţiile legii.  
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 De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform 

prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice. 

Referitor la punctul I - Analiza și aprobarea referatului nr. 7554/03.05.2022, prin care se solicită 

validarea contractului de prestări servicii nr. 3992/04.03.2022 și respectiv, aprobarea numirii 

auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021; 

 Conform art. 47 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de 

către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.  

 Conform art. 12 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară 

are atribuții de a aproba termenii, condițiile și durata minimă a contractului încheiat cu auditorul 

financiar, precum și de a numi sau demite auditorul financiar. Având în vedere că Societatea are 

încheiat Contractul de prestări servicii nr. 3992/04.03.2022 cu Agenția de Audit Financiar – AFIL 

S.R.L. Botoșani, se ia act de existența contractului și se propune să se acorde mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în AGA Societății pentru a vota, în numele și pe seama Județului, 

numirea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021. 

Referitor la punctul II - Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2021; 

Analizând situațiile financiare pentru anul 2021, depuse de către Societatea NOVA 

APASERV SA Botoșani, care reflectă activitatea din anul anterior de raportare, prezentăm 

următoarele date: 

- se identifică astfel:  

• cifra de afaceri netă de 53.456.991 lei; 

• activ net/total capitaluri proprii de 15.117.903 lei; 

• profitul net al exercițiului financiar de 2.492.955 lei; 

- la data de 31.12.2021, Societatea înregistrează un capital subscris vărsat de 17.701.780 lei, 

rezerve de 3.956.337 lei și total capitaluri de 15.117.903 lei. Se menționează faptul că, în anul 

precedent, Societatea a funcționat cu un număr mediu de 474 de salariați, înregistrând un profit brut 

de 3.088.047 lei, în condițiile realizării unor venituri totale de 55.066.501 lei și cheltuieli anuale 

totale de 51.978.454 lei - formular F20 – Contul de profit și pierdere, la data de 31.12.2021; 

- societatea înregistrează la nivelul anului 2021, un sold de 25.599.062 lei la capitolul ”active 

circulante”, din care 23.796.673 lei reprezintă creanțe și un sold de 368.073.722 lei la capitolul ”total 

active imobilizate”; 

- în ceea ce privește datoriile înregistrate de Societate la data de 31.12.2021, acestea sunt 

prezentate defalcat astfel: 

a) sume care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la 1 an: 29.817.956 lei; 

b) sume care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de 1 an: 21.140.386 lei. 

- pentru activitatea curentă s-au înregistrat plăți restante de 7.570.927 lei, din care 6.774.879 

lei restanțe furnizori și 796.045 lei impozite și taxe locale neplătite la termen; 

- pentru bunurile care au făcut obiectul concesiunii, Societatea a plătit redevențe în suma de 

2.086.550 lei;  

- s-au încasat în cursul perioadei de raportare subvenții de 14.580.250 lei și s-a înregistrat 

creanțe restante de 11.279.034 lei; 

- Societatea propune spre aprobare, repartizarea sumei de 2.297.200,92 lei, reprezentând 

profitul net, după deducerea rezervelor legale de 5%, respectiv suma de 195.754,06 lei - rezerve 

constituite din profitul contabil, rezultată din suma totală a profitului net de 2.492.954,98 lei, pentru 

acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți. 

 În susținerea legalității acordării unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, 

pentru analiza și aprobarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru punctele care fac 

obiectul Ordinii de zi, vă supunem atenției următoarele argumente juridice: 



Pagină 3 din 4 
 

 În Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, sunt stipulate 

următoarele: 

- ,,art. 111 alin. (1) și (2) lit. a - Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în 

cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise 

la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile 

financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat 

şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze 

dividendul.”; 

- ,,art. 160 alin. (1) - Situaţiile financiare ale societăţilor supuse obligaţiei legale de auditare vor fi 

auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile prevăzute de 

lege.” 

- ,,art. 163 alin. (3) - Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea 

sunt însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari;” 

- ,,art. 182 alin. (1) și (2) - Situaţiile financiare anuale se vor întocmi în condiţiile prevăzute de lege. 

Situaţiile financiare anuale ale societăţilor vor fi verificate sau auditate, potrivit legii;” 

- ,,art. 183 alin. (1) - din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea 

fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social;” 

- ,,art. 183 alin. (2) - dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi 

completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).” 

 Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a), b), art. 17 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (3), art. 21 

din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cât și a prevederilor legale în 

vigoare, situațiile financiare anuale, respectiv alocarea profitului net, în baza raportului Consiliului 

de Administrație, a raportului Auditorului Financiar și avizul Consiliului de Administrație, se supun 

aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 

Referitor la distribuirea profitului net, conform art. 21 alin. 21.5. din Actul Constitutiv al 

Societății, profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, 

conform hotărârii AGA. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de 

delegare. 

Societatea propune spre aprobare repartizarea sumei de 2.297.200,92 lei reprezentând profitul 

net, după deducerea rezervelor legale de 5%, respectiv suma de 195.754,06 lei - rezerve constituite 

din profitul contabil, rezultată din suma totală a profitului net de 2.492.954,98 lei, pentru acoperirea 

parțială a pierderilor din anii precedenți.  

 Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind 

repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după 

deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarea destinaţie, dacă prin legi speciale nu 

se prevede altfel:  

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate 

provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile 

hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de 

raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice 

Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de 

credit. 

 Din punct de vedere investițional, Societatea derulează Contractul de Finanțare nr. 

9/15.12.2016, reprezentând fazarea investițiilor nerealizate prin POS Mediu 2007-2013/2015, 

susținut de un credit extern de 7,4 mil euro încheiat cu BERD pentru asigurarea sumelor de co-

finantare. 

 Conform prevederilor din Secțiunea 3.02. – Obligații de A Nu Face ale Județului din 

Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani și Societatea Nova Apaserv 

S.A. Botoșani și BERD/2013, cităm: ,,Județul nu va permite distribuirea profitului Împrumutatului, 

cu excepția cerințelor imperative ale legislației din România și în limita permisă de Contractul de 

Credit.”  

 În vederea asigurării funcţionalităţii Operatorului Regional, cât și asigurarea continuității 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de Județul Botoșani, în conformitate cu 
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prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, 

pentru analiza și aprobarea situațiilor financiare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, întocmite conform prevederilor legale. 

 Conform art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Judeţul este reprezentat de drept 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 condițiile respectării autonomiei de gestiune a Delegatului și fără a interveni în domeniul 

deciziilor de conducere și funcționare a Societății, conform prevederilor contractuale, Consiliul 

Județean Botoșani promovează proiectul de hotărâre sub rezerva asumării responsabilităților 

manageriale și de administrare de către conducerea Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, iar 

în ceea ce privește exactitatea și fidelitatea înregistrărilor contabile, acestea au fost verificate de către 

auditorul extern, fiind elaborat și semnat în acest scop, Raportul auditorului independent. 

 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. 

 

 

Director executiv, 

Iulian MICU   

 Director executiv, 

Amalia MARIAN  

 


