
 
                                                                                                                           Proiect 

Nr. 135 din 24.05.2021 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani  

nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani  

cu aport în numerar la majorarea capitalului social  

al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de __________2021, 

urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 19164/10.12.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18240/10.12.2020, adresei Ministerului 

Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență Botoșani nr. 1701306/06.01.2021 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 273/07.01.2021, adresei Administrației Naționale 

”APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă SIRET nr. 7143/10.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8032/10.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8869 din 24.05.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 48/31.03.2020 privind 

participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, cu aport în numerar în cuantum de 3.592.100 lei, prin subscriere a unui număr de 

179.605 de noi acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 8870 din 24.05.2021 al Direcției Servicii Publice, 

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Corp Control și Guvernanță Corporativă 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 și parteneriate; 

• Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale a Acționarilor prin care s-a aprobat 

majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar 

în cuantum de 3.857.680 lei, prin emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare 

nominală de 20 lei/acțiune; 

în conformitate cu art. 113 lit. f), art. 125 alin (1), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1), art. 

216 și 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 și art. 12.3 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

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 ș t e: 

 

Art. 1 Se modifică alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020 

privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și va avea următorul cuprins: 

”Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în următoarea ordine 

de prioritate pentru: 

a) plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe; 



b) plata asistenței tehnice și supervizare, lucrări aferente proiectului: Fazarea – Extinderea 

și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul 

Botoșani.” 

 Art. 2 (1) Începând cu data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea alin. (4) al art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020. 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48/31.03.2020, își 

mențin aplicabilitatea. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate și 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 

 

 

 

 

 

Botoșani 

Nr. ______ din _____2021 



 
 

Nr. 8869 din 24.05.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 48/31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar 

la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită Consiliului Județean Botoșani 

sprijin în identificarea unor soluții pentru deblocarea situației cauzate de punerea în executare a 

Sentinței arbitrale nr. 49/2020 prin dosarul 347/2020. 

Urmare acestei acțiuni, activitatea economică a Operatorului Regional a fost blocată, 

situația fiind agravată și de stările de urgență și alertă, instituite potrivit legii, cauzate de 

pandemia de COVID 19. 

Dificultățile financiare cu care se confruntă societatea, duc spre situația imposibilității 

furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu consecințe grave la nivel de județ. 

Oportunitatea și necesitatea de a da curs solicitării propuse de către Operatorul Regional, 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, este de a asigura funcţionalitatea Operatorului 

Regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 173 

alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, implicit de a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

prin operarea sistemului în condiții optime de cantitate și de calitate, parametri tehnico-

operaționali impuși de legislația în vigoare. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că societatea are în derulare proiecte 

investiționale cu finanțare nerambursabilă UE, realizate și cu asistență din partea BERD, cu care 

are contract de credit.  

Un aspect important este faptul că, Angajamentele și condiționalitățile asumate prin 

Contractul BERD sunt 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, prin care Județul a convenit să ofere asistență pentru 

Proiect și să își asume obligațiile prevăzute în acest Contract.  

Conform art. III – Angajamente, Secțiunea 3.02 – Obligații de A Nu face ale Județului, 

lit. (k) – ”Județul nu va lua nicio măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune sau 

nu vor omite nicio 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 nicio entitate pe care Județul o deține 

sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens)” 



Având în vedere faptul că beneficiarul final al acestui Proiect Major este Județul Botoșani 

– Consiliul Județean, ținând cont de obiectivele principale asumate cu privire la aspectele de 

dezvoltare și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Județul Botoșani și 

consecințele nerespectării condițiilor de finanțare, toate părțile interesate trebuie să depună 

eforturi pentru respectarea termenelor limită propuse.  

În baza Hotărârii nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a 

aprobat majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în 

numerar în cuantum de 3.857.680 lei, emisiune de noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare 

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

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. 

(5) lit. m) și art. 182 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani asigură, potrivit competențelor sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.  

Prin urmare, în exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor 

deținute în cadrul societății, se impune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului 

social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani cu un aport de 3.592.100 lei fără TVA, 

reprezentând acțiuni în număr de 179.605, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, în condițiile 

modificării alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020 privind 

participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății 

NOVA APASERV S.A. Botoșani, după cum urmează: 

”Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în următoarea ordine 

de prioritate pentru: 

a) plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe; 

b) plata asistenței tehnice și supervizare, lucrări aferente proiectului: Fazarea – 

Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor 

uzate în județul Botoșani” și încetarea aplicabilității alin. (4) al art. 1 din Hotărâre. 

 

Față de cele prezentate mai sus, supun atenţiei dumneavoastră propunerea privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48/31.03.2020 privind 

participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății 

NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform proiectului de hotărâre inițiat în acest scop. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 



 
Nr. 8870 din 24.05.2021 

 

 

VICEPREȘEDINTE, AVIZAT, 

Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Constantin - Cristian NISTOR 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Prin Hotărârea nr. 2/17.03.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

NOVA APASERV S.A. Botoșani, s-a hotărât majorarea capitalului social al Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar în cuantum de 3.857.680 lei, respectiv, emisiune de 

noi acțiuni în număr de 192.884, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere 

acționarilor existenți.  

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ:  

- art. 92 alin. (1) – Consiliile locale şi consiliile județene pot hotărî asupra participării cu 

împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităților locale la 

nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii. 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și d) Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind organizarea, 

funcționarea societăților de interes județean și gestionarea serviciilor publice de interes județean;  

- art. 173 alin. (2) lit. d) Consiliul Județean Botoșani exercită, în numele județului, toate 

drepturile şi obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.  

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

Potrivit prevederilor art. 220 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, acțiunile 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. 

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 
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speciale ale majorării capitalului social, care sunt reglementate de art. 110, art. 113 și art. 115 din 

Legea societăţilor nr. 31/1990.  

 

Modalitățile și procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din 

Legea societăţilor nr. 31/1990.  

În temeiul prevederilor legale în vigoare, s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 48/31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea 

capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită Consiliului Județean Botoșani sprijin în 

identificarea unor soluții pentru deblocarea situației cauzate de punerea în executare a Sentinței 

arbitrale nr. 49/2020 prin dosarul 347/2020. 

Urmare acestei acțiuni, activitatea economică a Operatorului Regional a fost blocată, situația 

fiind agravată și de stările de urgență și alertă, instituite potrivit legii, cauzate de pandemia de 

COVID 19. 

Dificultățile financiare cu care se confruntă societatea, duc spre situația imposibilității 

furnizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu consecințe grave la nivel de județ. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că societatea are în derulare proiecte 

investiționale cu finanțare nerambursabilă UE, realizate și cu asistență din partea BERD, cu care are 

contract de credit.  

Pentru sprijinirea României în vederea conformării cu directivele europene relevante din 

sectorul de apă și apă uzată, UE a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor, în anumite 

condiții impuse prin programele operaționale.  

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, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a 

Contractului de finanțare nr. 9/15.12.2016. Prin POIM se va continua politica de regionalizare în 

sector, demarată prin programele anterioare şi consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin 

implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015, 

aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene și prin dezvoltarea de noi proiecte 

pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate 

urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare. 

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

POS Mediu, 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 și identificarea surselor financiare necesare pentru 

proiectarea/implementarea unor noi investiții. 

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 

integral angajamentul cu privire la asigurarea respectării de către împrumutat a Contractelor de 

Finanțare și a Contractelor privind Proiectul, astfel, 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). 

Având în vedere faptul că beneficiarul final al acestui Proiect Major este Județul Botoșani – 

Consiliul Județean, ținând cont de obiectivele principale asumate cu privire la aspectele de dezvoltare 

și de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Județul Botoșani și consecințele 

nerespectării condițiilor de finanțare, toate părțile interesate trebuie să depună eforturi pentru 

respectarea termenelor limită propuse.  

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) 

lit. m) și art. 182 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul Județean Botoșani asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.  

Prin urmare, în exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute 

în cadrul societății, se impune participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani cu un aport de 3.592.100 lei fără TVA, reprezentând 

acțiuni în număr de 179.605, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, în condițiile modificării alin. (2) 

al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/31.03.2020 privind participarea Județului 

Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, după cum urmează: 

”Eliberarea sumelor, reprezentând aportul în numerar, se va realiza în următoarea ordine de 

prioritate pentru: 

a) plata obligațiilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe; 

b) plata asistenței tehnice și supervizare, lucrări aferente proiectului: Fazarea – Extinderea și 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul 

Botoșani” și încetarea aplicabilității alin. (4) al art. 1 din Hotărâre. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și 

înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani. 

 

 

Director Executiv, 

Iulian MICU 
 

Director Executiv, 

Amalia MARIAN 

Inspector, 

Teodora NEGRU 


