
 
Proiect 

Nr. 134 din 20.05.2021 

 

 

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 situațiilor financiare pentru anul 2020 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___.05.2021, 

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 7352/14.05.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8326/14.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8746/20.05.2021 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 situațiilor financiare pentru anul 2020,  

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 8747/20.05.2021 al Direcţiei Servicii Publice, Direcției 

Juridice, Administrație Publică Locală și Corp Control și Guvernanță Corporativă 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 şi parteneriate, 

în baza: 

• Raportului privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2020 (inclusiv Declarația auditorului de independență); 

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

desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate, Declarație părți afiliate 

evenimente ulterioare); 

• Decizia Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 

6/13.05.2021, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 

în conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a), art. 125 alin. (1), art. 160 alin. (1), art. 

163 alin (3) şi art. 182 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. 20 alin. (3), art. 21.3, art. 21.5 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 în 



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2020, constând în: 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

➢ Contul de profit și pierdere/2020; 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 2781/15.02.2021; 

➢ Situația fluxurilor de numerar; 

➢ Notele explicative la situațiile financiare; 

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

31.12.2020 – propunere; 

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. 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 
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Nr. _____din ___.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. ______ din ___.05.2021 

(nr. file = 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2020 

 

 

 

 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020; (pag. 1 – 5) 

➢ Formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); (pag. 6 – 18) 

➢ Contul pe profit și pierderi/2020; (pag. 19 – 21) 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; (pag. 22 – 42) 

➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 2781/15.02.2021; (pag. 43 – 49) 

➢ Situația fluxurilor de numerar; (pag. 50) 

➢ Notele explicative la situațiile financiare; (pag. 51 – 80) 

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

31.12.2020 – propunere; (pag. 81 – 82) 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 







































































































































































 

 
Nr. 8746 din 20.05.2021 

 

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, situațiile 

financiare ale societății, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020. 

 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 7352/14.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8326/14.05.2021, solicită acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru aprobarea 

situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în: 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț); 

➢ Contul de profit și pierdere/2020; 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 2781/15.02.2021; 

➢ Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2020; 

➢ Raportul administratorului Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea 

desfășurată în cursul anului 2020 (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 

31.12.2020 – propunere; 

➢ Decizia Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 

6/13.05.2021, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 

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.  

Conform art. 47 alin. (1) și (1.1) 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. Auditorii statutari sunt 

numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către adunarea generală a acţionarilor, pentru o 

perioadă de minimum 3 ani. 

În conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea 

generală ordinară se întrunește cel puțin 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. 

În vederea asigurării funcţionalităţii Operatorului Regional, Societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoşani și continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții optime, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, se impune acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani, pentru aprobarea situațiilor financiare în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020.  

 Față de cele prezentate, consider că sunt întrunite cerințele privind oportunitatea și necesitatea 

promovării proiectului de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
Nr.  8747 din 20.05.2021 

 

 

DIRECȚIA 

SERVICII PUBLICE 

 

 DIRECŢIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

CORP CONTROL ȘI 

GUVERNANȚĂ 

CORPORATIVĂ 

  

VICEPREȘEDINTE, 

Corneliu – Bogdan DĂSCĂLESCU 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 7352/14.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8326/14.05.2021, solicită pentru exercițiul financiar încheiat la 

31.12.2020, acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală 

a Acționarilor societății pentru analiza și aprobarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a 

situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020.  

 Conform convocatorului nr. 6689/27.04.2021 al Consiliului de Administrație, înregistrat la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7945/07.05.2021, ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare 

a Acţionarilor este următoarea: 

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, 

constând în: 

➢ Bilanțul contabil la 31.12.2020; 

➢ Contul de profit și pierdere/2020; 

➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

➢ Procesul verbal nr. 2781/18.02.2021 al comisiei centrale de inventariere pentru anul 2020; 

➢ Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind 

activitatea anului 2020; 

➢ Raportul Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea desfășurată în 

cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate); 

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

31.12.2020 – propunere; 

➢ Decizia Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 

 

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului 

de Administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

Avizat, 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Constantin – Cristian NISTOR 



109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele 

de mandat ale Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani 

pentru anul 2020; 

V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

VI. Diverse. 

 

I. Referitor la punctul I - Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 

încheiat la 31.12.2020: 

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 art. 47 alin. (1) și (1.1) 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. Auditorii statutari sunt 

numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către adunarea generală a acţionarilor, pentru o 

perioadă de minimum 3 ani. 

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990: 

- 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). 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a), b), art. 17 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (3), 

art. 21.3, art. 21.5 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cât și a 

prevederilor legale în vigoare, situațiile financiare anuale, respectiv alocarea profitului net, pe baza 

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

Administrație, se supun aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 

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. 

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, referitor la distribuirea profitului, 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, Societatea NOVA APASERV 

S.A. Botoşani și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de 

județ, în conformitate cu 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 31.12.2020, 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. 

II. Referitor la punctul II - Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de 

Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: 



Conform art. 3 alin. 2 lit. d) și art. 30 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritatea publică tutelară are competenţa să monitorizeze şi să evalueze prin 

reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor performanţa consiliului de administraţie, pentru 

a se asigura, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate 

principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii.  

Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, 

după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, 

cât şi a planului de administrare. 

Conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. f) și g) și art. 56 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit căruia ”Consiliul de administrație elaborează un raport anual 

privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu 

privire la care se raportează. 

Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. e) din Actul Constitutiv al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății are atribuția de a 

analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație. 

Conform prevederilor art. 17, alin. 17.1 lit. r) din Actul Constitutiv al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani și art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

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

”Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport 

asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de 

mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale 

societății și la raportările contabile semestriale ale societății”.  

În conformitate cu art. 111 alin. (1) și (2) lit. a) și d) din Legea societăților nr. 31/1990, 

adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin 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 și să se pronunţe asupra 

gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului. 

Ca urmare, Adunarea Generală a Acționarilor nu are atribuții legale de aprobare a acestui tip 

de raport, deci, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de pe Ordinea de 

zi. 

III. Referitor la punctul III - Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și 

remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020, elaborat în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: 

În conformitate cu art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

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

Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din 

cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte 



avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi 

membrilor directoratului în cursul anului financiar. 

Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă 

situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor şi cuprinde cel puţin informaţii 

privind: 

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei 

fixe;   

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, 

raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;   

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;   

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;   

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.   

Ca urmare, Adunarea Generală a Acționarilor nu are atribuții legale de aprobare a acestui tip 

de raport, deci, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de pe Ordinea de 

zi. 

IV. Referitor la punctul IV - Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de 

performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020: 

Conform art. 3 alin. 2 lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

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

autoritatea publică tutelară are competenţa să monitorizeze şi să evalueze prin structurile de 

guvernanţă corporativă proprii indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la 

contractul de mandate. 

Ca urmare, Adunarea Generală a Acționarilor nu are atribuții legale de aprobare a acestui tip 

de raport, deci, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de pe Ordinea de 

zi. 

V. Referitor la punctul V - Analiza și aprobarea profilului Consiliului de Administrație 

al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 

În conformitate cu prevederile din Anexa 1 a Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016: 

- art. 20 alin. (1) - fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil 

personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se 

asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu 

şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu. 

- art. 20 alin. (2) - autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul 

consiliului prin cuantificarea cerinţelor prevăzute la art. 19 în cadrul matricei. 



-  art. 22 - în cazul societăţilor, profilul consiliului este elaborat de comitetul de 

nominalizare şi remunerare al consiliului în consultare cu structura de guvernanţă 

corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare. 

- art. 34 lit. b) - Profilul consiliului se aprobă în cazul societăţilor, de către adunarea 

generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de 

nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară. 

Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care 

consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, 

aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau 

ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie 

a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, 

abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului;  

Procedura de selecţie în cazul societăţilor se efectuează cu scopul de a asigura 

transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă 

corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă 

corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

În vederea conformării cu prevederile legale în vigoare, Consiliul Județean Botoșani a emis 

Hotărârile nr. 114/115/12.05.2021. Pentru continuarea procedurii de selecție a noilor membri ai 

Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 34 lit. b) din Normele metodologice de aplicare 

a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru 

aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, se 

va iniția un proiect de hotărâre în acest sens. 

 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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