
 
 

                                                                                                                                 Proiect 

 Nr. 146 din 20.11.2020 

 

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. Botoșani privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ___ noiembrie 2020, 

urmare adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15875/15.10.2020 și nr. 

17596/12.11.2020 înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14305/15.10.2020, respectiv nr. 

16437/12.11.2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 16953 din 

20.11.2020, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 

având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 16954 din 20.11.2020, al Compartimentului 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, 

 Decizia nr. 15 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, din 14.10.2020, 

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat, cu 

modificările ulterioare, art. 1 pct. 25 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 4 alin. (1) lit. 

d), art. 9, art. 10 alin. (2) lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările ulterioare, art.12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, 



în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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, privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele consiliului județean, 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 
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Anexa la 

H.C.J. Botoşani nr. ______ din ___.11.2020 
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Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al 

societății NOVA APASERV S.A. Botoşani 

pag. 1 – 20 

 

 

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și proiecția pe anii 2021-2022 pag. 1-3;  

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 

cheltuieli/2020, pag. 4-14; 

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale - nemodificată, pag. 15; 

Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare – nemodificată, pag. 16-19; 

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; pag. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 











































 
Nr. 16953 din 20.11.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani 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.  

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 ulterioare, calitatea de autoritate 

publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. 

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară actualizată, operatorii 

economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, 

atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori 

economico-financiari aprobați, astfel: 

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), 

cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a 

prevederilor art. 9 alin. (3); 

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat 

sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b); 

c) reducerea productivității muncii; 

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; 

e) depășirea nivelului plăților restante; 

f) în alte situații impuse de prevederile legale. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în data de 26.11.2020, în 

vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 17596/12.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 16437/12.11.2020, ce cuprinde: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și proiecția pe anii 2021-2022; 

Anexele de fundamentare, respectiv anexele 2-5 în următoarea structură: 

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 

cheltuieli/2020; 

- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale - nemodificată; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timjrgu/ordonanta-nr-26-2013-privind-intarirea-disciplinei-financiare-la-nivelul-unor-operatori-economici-la-care-statul-sau-unitatile-administrativ-teritoriale-sunt-actionari-unici-ori-majoritari-sau-detin-d?pid=65457633&d=2018-10-07#p-65457633
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timjrgu/ordonanta-nr-26-2013-privind-intarirea-disciplinei-financiare-la-nivelul-unor-operatori-economici-la-care-statul-sau-unitatile-administrativ-teritoriale-sunt-actionari-unici-ori-majoritari-sau-detin-d?pid=65457661&d=2018-10-07#p-65457661


- Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare – nemodificată; 

- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; 

- Nota de fundamentare privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și 

cheltuieli/2020. 

 Necesitatea și oportunitatea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 

rezultă din: 

- oportunitatea reașezării principalilor indicatori economico-financiari prin prisma realizărilor 

înregistrate, realizări ce determină premisele acestei rectificări bugetare, respectiv grad de realizarea 

veniturilor totale de 120% din care cifra de afaceri în procent de 100% cu un volum de cheltuieli totale 

realizate în procent de 95%, din care cheltuieli de exploatare de 96% în condițiile în care nivelul 

cheltuielilor de personal au fost realizate în procent de 93%, nivel susținut și prin înregistrarea unui 

număr mediu de personal  sub nivelul celui prognozat, respectiv propus 510, realizat 481 salariați ceea 

ce a condus la înregistrarea creșterii  productivității muncii în unități fizice de 105,2%. Gradul de 

realizare al principalilor indicatori a generat înregistrarea unui profit brut la 31.08.2020 de 10.206 mii 

lei față de 1.503 mii lei cât a fost estimat; 

- identificarea unor economii în cadrul fondului de salarii ce au putut asigura acoperirea 

solicitării sindicatului privind majorarea tichetului de masă de la 15 lei la 20 lei începând cu luna 

noiembrie 2020 (lichidarea lunii octombrie), solicitare ce a făcut de altfel și obiectul negocierilor cu 

sindicatul fiind semnat în acest sens Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 1.10.2020-

31.03.2022, înregistrat la ITM sub numărul de înregistrare 21/8355/CCMMRM/1.10.2020. Prin 

BVC/2020, în baza CCM-ului valabil până la data de 30.09.2020 a fost posibilă asigurarea tichetelor 

de masa în valoare de 15 lei/zi lucrătoare/ salariat; 

- corectarea fondului de salarii și recalcularea câștigului mediu brut conform legii. Din analiza 

fondului de salarii, respectiv a sumelor previzionate prin BVC aprobat, s-a constat că fondul de 

salarii/2020 constituit ca urmare a modificărilor salariale înregistrate în anul 2019 și care urmau să 

reîntregească fondul de salarii/2020 a fost eronat determinat prin omiterea unor salariați ce au 

beneficiat de modificări salariale în cursul anului 2019 determinând astfel un impact cu mult diminuat 

decât cel real. Astfel, la fundamentarea BVC/2020 au fost luați în calcul 106 salariați cu un impact pe 

salariul de baza de 23.119 lei/ luna, în realitate fiind un număr de salariați de 197 cu un impact total în 

salariul de bază de 45.034 lei/lună, diferențele identificate de 21.916 lei/lună la care se adaugă și 

celelalte sporuri conduc la o creștere a fondului de salarii estimat de 729.551/an față de 374.512 lei cât 

a fost inclus în fundamentarea BVC/2020 aprobat. 

 

Propunerile de rectificare a cheltuielilor se prezinta astfel: 

 

Propuneri de ajustarea cheltuielilor fără impact în BVC 

tip cheltuială depășiri economii 

Cheltuieli cu materiale 

consumabile, din care 94   

cheltuieli cu piese de schimb 45   

cheltuieli cu obiecte de inventar   60 

cheltuieli cu energia și apa 376   



cheltuieli cu întrețineri, reparații   140 

cheltuieli cu deplasările   99 

cheltuieli poștale și taxe 

comunicații 44   

alte cheltuieli cu servicii 

executate de terți   215 

TOTAL cheltuieli  materiale 514 514 

corectare cheltuieli mandat 

director general* 20   

alte cheltuieli cu servicii 

executate de terți   20 

TOTAL AJUSTĂRI 534 534 

IMPACT pe buget rectificat 0 

*cheltuielile de mandat pentru directorul general au fost eronat fundamentate în BVC/2020. 

Componenta fixă nu a suferit modificări, în fundamentare s-a identificat o eroare de calcul. 

 

Propuneri de modificarea cheltuielilor cu impact pe buget: 

Cheltuieli de natură salarială 

   mii lei 

  Prevăzut conform 

BVC aprobat 

Propunere 

rectificare 

Impact 

Cheltuieli totale, din care 48,871 49,164 293 

  1.  Cheltuieli Exploatare, din care: 46.551 47.083 532 

A Cheltuieli cu bunuri si servicii 18.119 18.099 -20 

B Cheltuieli cu impozite si taxe 2.341 2.341 0 

C Cheltuieli de personal , din care: 25.884 26.436 552 

      Cheltuieli de natură salarială 23.275 23.798 523 

        - alte cheltuieli de personal 767 767 0 

        - cheltuieli de mandat 881 910 29 

        - cheltuieli cu contribuțiile 961 961 0 

D Alte cheltuieli de exploatare 207 207 0 

    2. Cheltuieli Financiare 2.320 2.081 -239 

 

Propunerea de rectificarea cheltuielilor conduce la un impact pe rezultatul brut, prin diminuarea 

acestuia cu 293 mii lei, respectând prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, respectiv menținerea 

rezultatului brut la nivelul realizat în anul 2019. 

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat/2020 s-a realizat ținând 

cont de următoarele aspecte: 

- cheltuielile de exploatare au fost ajustate funcție de realizatul înregistrat raportat la nivelul 

cheltuielilor estimate pe anul 2020, 



- estimarea  cheltuielilor de personal  s-a realizat în baza analizei creșterii productivității muncii 

în unități fizice și a evoluției câștigului mediu brut lunar, 

- estimarea unei îmbunătățiri a indicatorilor privind nivelului plăților restante și gradul de 

recuperarea creanțelor, ca urmare a deficiențelor înregistrate la 31.08.2020, prin implementarea 

planului de măsuri propus. 

- menținerea rezultatului brut cel puțin la nivelul realizat în anul 2019 pentru asigurarea 

condițiilor prevăzute prin legea nr. 5/2020. 

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

supun spre dezbatere și aprobare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
      COMPARTIMENTUL CORP CONTROL ȘI GUVERNAŢĂ CORPORATIVĂ 

Nr. 16954 din 20.11.2019        

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

de urgență a Guvernului 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.  

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 ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul 

aplicării mecanismului de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. 

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin Decizia nr. 15 din 

data de 14.10.2020 avizează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 cuprinzând 

următoarele: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și proiecția pe anii 2021-2022; 

Anexele de fundamentare, respectiv anexele 2-5 în următoarea structură: 

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 

cheltuieli/2020; 

- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale - nemodificată; 

- Anexa nr. 4 – Programul de investiții și sursele de finanțare – nemodificată; 

- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; 

- Nota de fundamentare privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli/2020. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, 

cu modificările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al operatorului regional se aprobă de 

către Adunarea Generală a Acționarilor până la 31 octombrie a anului curent, cu respectarea condițiilor 

privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către 

A.D.I. “AQUA Botoșani”. 



În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților Contractului de Finanțare, Contractului de 

Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prin concesiune - în județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al operatorului regional pentru anul 2020, reprezintă 

obligația exclusivă a conducerii societății comerciale. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea aprobării bugetului 

de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin 

adresa nr. 15875/15.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14305/15.10.2020, însoțită 

de Nota de fundamentare. 

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat/2020 s-a realizat ținând cont 

de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară actualizată. 

Din documentele transmise de societate și analiza nivelul de realizare al indicatorilor economico - 

financiari aprobați prin prisma prevederilor art. 10 alin. (2) din OG 26/2013 facem următoarele precizări: 

a) limitele maxime ale indicatorilor economico - financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), respectiv 

cheltuiala de natură salarială nu a fost depășită urmare a înregistrării unui fond de salarii aferent unui 

număr mediu de salariați de 481 fiind respectate obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea 

anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3); 

b) înregistrarea unui profit brut pentru  perioada raportată peste nivelul prognozat, prin propunerea 

de rectificare rezultatul aprobat prin BVC va fi diminuat cu impactul  la nivelul celui prognozat. În 

determinarea impactului rectificării propuse nu au fost luate în calcul următoarele elemente: penalitățile 

calculate și facturate aferente contractului de lucrări CL 06 motivat de posibilitatea creării la finele anului 

a unui provizion pentru clienți incerți; 

c) înregistrarea unei creșteri a productivității muncii și a economiilor înregistrate pe fondul de 

salarii a făcut posibilă rectificarea propusă privind cheltuielile de personal, respectiv asigurarea diferenței 

de la 15 lei/zi lucrătoare/salariat la 20 lei zi lucrătoare/salariat pe tichete de masă; 

d) nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, prin rectificarea propusă, se va modifica, 

respectiv de la nivelul prognozat de 960 lei la 970 lei; la data de 31.08.2020 din analiza acestui indicator 

rezultă că a fost realizat în procent de 127% (realizat 752 propus 956); 

e) depășirea nivelului plăților restante în perioada raportată, a condus la propunerea de rectificare, 

fiind prezentate cauzele și măsurile de reducere; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timjrgu/ordonanta-nr-26-2013-privind-intarirea-disciplinei-financiare-la-nivelul-unor-operatori-economici-la-care-statul-sau-unitatile-administrativ-teritoriale-sunt-actionari-unici-ori-majoritari-sau-detin-d?pid=65457661&d=2018-10-07#p-65457661


f) în cadrul categoriei “alte situații impuse de prevederile legale”, se fac referiri la impactul 

măsurilor dispuse în contextul pandemiei asupra activității operatorului. 

 

Fundamentarea variațiilor înregistrate pe baza analizei execuției bugetare la 8 luni cumulat 2020 

 

Variații  pe venituri 

indicator Prevăzut 

cumulat 

8 luni 

2020 

Realizat 

cumulat 

8 luni 

2020 

Grad de 

realizare  

Propunere 

rectificare  

Total an 

rectificare 

Venituri totale, din care: 34.264 41.287 120% 0 50.914 

Venituri din exploatare, din care: 34.091 41.192 121% 0 50.654 

- Cifra de afaceri 33.017 32.966 100% 0 49.044 

 

Variații pe cheltuieli 

   mii lei 

  Prevăzut conform 

BVC aprobat 

Propunere 

rectificare 

Impact 

Cheltuieli totale, din care 48,871 49,164 293 

  1.  Cheltuieli Exploatare, din care: 46.551 47.083 532 

A Cheltuieli cu bunuri si servicii 18.119 18.099 -20 

B Cheltuieli cu impozite si taxe 2.341 2.341 0 

C Cheltuieli de personal , din care: 25.884 26.436 552 

      Cheltuieli de natură salarială 23.275 23.798 523 

        - alte cheltuieli de personal 767 767 0 

        - cheltuieli de mandat 881 910 29 

        - cheltuieli cu contribuțiile 961 961 0 

D Alte cheltuieli de exploatare 207 207 0 

    2. Cheltuieli Financiare 2.320 2.081 -239 

  

Propuneri de ajustarea cheltuielilor fără impact în BVC 

tip cheltuială depășiri economii 

Cheltuieli cu materiale 

consumabile, din care 94   

cheltuieli cu piese de schimb 45   

cheltuieli cu obiecte de inventar   60 

cheltuieli cu energia și apa 376   

cheltuieli cu întrețineri, reparații   140 

cheltuieli cu deplasările   99 

cheltuieli poștale și taxe 

comunicații 44   



alte cheltuieli cu servicii 

executate de terți   215 

TOTAL cheltuieli  materiale 514 514 

corectare cheltuieli mandat 

director general* 20   

alte cheltuieli cu servicii 

executate de terți   20 

TOTAL AJUSTĂRI 534 534 

IMPACT pe buget rectificat 0 

*cheltuielile de mandat pentru directorul general au fost eronat fundamentate în BVC/2020. Componenta 

fixă nu a suferit modificări, în fundamentare s-a identificat o eroare de calcul. 

 

Cheltuieli financiare 

tip cheltuială depășiri economii 

Cheltuieli financiare, din care  239 

        - cheltuieli cu diferențe 

curs valutar  175 

        - alte cheltuieli financiare  64 

 

Total impact pe cheltuieli totale 

 Prevăzut conform 

BVC aprobat 

Propunere 

rectificare 

Impact 

Cheltuieli totale, din 

care: 

48.871 49.164 +293 

- cheltuieli 

Exploatare 

46.551 47.083 +532 

- cheltuieli 

Financiare 

2.320 2.081 -239 

 

Variația rezultatului brut 

Indicator Prevăzut 

conform BVC 

aprobat/2020 

Prevăzut 

la 

31.08.2020 

Realizat la 

31.08.2020 

Propus 

conform 

rectificării 

Variație 

față de 

buget/an 

Rezultat brut 2.043 1.503 10.206 1.750 -293 

 

Depășirea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor prognozate se justifică în principal prin: 

- creșterea fizica a consumului energie electrică prin punerea în funcțiune  a unor obiective din 

cadrul programului de investiții Pos Mediu/Fazare; 

- creșterea cantității de apă de brută cumpărată cu încadrarea în limita maximă a abonamentului; 



- creșterea cheltuielilor cu o serie de bunuri și servicii ce nu au fost previzionate la începutul 

anului, în detrimentul celor fundamentate, fapt demonstrat și prin cele 2 actualizări la Planul de achiziții 

realizat în cursul anului 2020, urmare atât a acțiunilor de control și a măsurilor dispuse în cadrul 

controalelor, cât și a produselor și serviciilor necesare impuse în contextul pandemiei. 

În conformitate cu art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

, județul este reprezentat de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de 

servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului 

județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre 

vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și 

oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de 

interes județean. 

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

pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

INSPECTOR, 

  Ramona - Ionela TIMOFTE 

 


