
 

 
 

       Proiect  

Nr. 174 din 18.08.2022  

 

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 pentru aprobarea 

contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, 

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 

 

 

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

 

urmare a adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 14037/16.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15215/16.08.2022,  

analizând Referatul de aprobare nr. 15374 din 18.08.2022 al Președintelui Consiliului 

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

Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru 

aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare 

juridică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, 

având în vedere:  

• Raportul de specialitate comun nr. 15377 din 18.08.2022 al Direcţiei Servicii Publice şi 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani,  

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

• Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

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

europene,  

în conformitate cu prevederile art. I alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. 

(2) lit. j) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 125 alin. (1) din 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

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 ş 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 

și pe seama Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării contractării,  



de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 26/2012, pentru: 

• servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, inclusiv în rejudecare, până la 

obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, pentru litigiile ce fac obiectul 

Dosarului nr. 61/40/2019, respectiv Dosarul nr. 62/40/2019, ce se regăsesc pe rolul 

Tribunalului Botoșani, cu termene de judecată la data de 08.09.2022, respectiv 

13.09.2022, purtate în contradictoriu cu asiguratorul S.C. ASITOKAPITAL S.A. 

BUCUREȘTI cu privire la eliberarea Garanției de Bună Execuție, respectiv eliberarea 

Poliței de Garanție a avansului în Contractul de Lucrări nr. 19585/21641/19.10.2015 – 

Extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona, BT-CL-08 – contract 

reziliat. 

 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și Societatea NOVA APASERV S.A. 

Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

Botoşani  

Nr. _____ din _______2022 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 



 

 

 
Nr.15374 din 18.08.2022  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Botoşani pentru a vota în ședința ordinară a Adunării Generale a 

Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, aprobarea contractării, de către Societate, 

a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, conform prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 26/2012, 

Prin adresa Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 14037/16.08.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15215/16.08.2022, se solicită aprobarea achiziționării de către 

societate a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, inclusiv în rejudecare, până la 

obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, pentru litigiile ce fac obiectul Dosarului nr. 

61/40/2019, respectiv Dosarul nr. 62/40/2019, ce se regăsesc pe rolul Tribunalului Botoșani, cu 

termene de judecată la data de 08.09.2022, respectiv 13.09.2022, purtate în contradictoriu cu 

asiguratorul S.C. ASITOKAPITAL S.A. BUCUREȘTI cu privire la eliberarea Garanției de Bună 

Execuție, respectiv eliberarea Poliței de Garanție a avansului în Contractul de Lucrări nr. 

19585/21641/19.10.2015 – Extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona, BT-CL-08 – 

contract reziliat. 

Prin Decizia nr. 14/20.10.2021 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani s-a decis aprobarea înființării Serviciului Juridic în cadrul Societății, începând cu 

01.11.2021, cu avizul favorabil acordat prin Hotărârea A.D.I. ”AQUA BOTOȘANI” nr. 

165/15.10.2021, privind înființarea Serviciului Juridic cu 01.11.2021 și implicit încetarea 

Contractului de prestări servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică încheiat cu 

Popovici și Asociații - Societate civilă de avocați, înregistrat cu nr. 15504/29.09.2021. 

Necesitatea și oportunitatea contractării acestor servicii juridice externe este justificată în 

detaliu de către societate prin adresa înaintată. Principalele considerente pentru această solicitare 

sunt: 

• în prezent, în cadrul Serviciului juridic al societății își desfășoară activitatea doi consilieri 

juridici definitivi și unul aflat în perioada de stagiu conform art. 12 din Legea nr. 514/2003 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, iar volumul și complexitatea problemelor 

juridice la nivel de societate sunt semnificative, în lucru fiind un volum mare de dosare aflate pe 

rolul instanțelor judecătorești; 

• acțiunile și apărările în instanță în dosarele menționate, necesită vaste cunoștințe și experiență 

atât în domeniul fondurilor europene și a contractelor de FIDIC, achiziții publice, cât și în legislația 

asigurărilor, gradul de complexitate fiind unul ridicat atât prin prisma domeniilor incidente, cât și 

prin prisma valorii litigiilor. 

În concluzie, toate acțiunile necesare a fi întreprinse în speță, sunt activități semnificative, cu 

riscuri majore, ce nu pot fi acoperite de cei trei consilieri juridici care activează în cadrul Serviciului 

juridic, fiind necesar a da curs solicitării societății de aprobare a achiziționării serviciilor juridice, sub 

incidența prevederilor art. I alin. (3) lit. b din OUG 26/2012. 

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus și supun atenției dumneavoastră proiectul de 

hotărâre inițiat în acest scop. 

 

PREȘEDINTE,  

Doina-Elena FEDEROVICI 

 



 

   

AVIZAT 

VICEPREȘEDINTE, 

Bogdan – Corneliu DĂSCĂLESCU 

AVIZAT 

VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Prin adresa Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 14037/16.08.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15215/16.08.2022, se solicită aprobarea achiziționării de către 

societate a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, inclusiv în rejudecare, până la 

obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, pentru litigiile ce fac obiectul Dosarului nr. 

61/40/2019, respectiv Dosarul nr. 62/40/2019, ce se regăsesc pe rolul Tribunalului Botoșani, cu 

termene de judecată la data de 08.09.2022, respectiv 13.09.2022, purtate în contradictoriu cu 

asiguratorul S.C. ASITOKAPITAL S.A. BUCUREȘTI cu privire la eliberarea Garanției de Bună 

Execuție, respectiv eliberarea Poliței de Garanție a avansului în Contractul de Lucrări nr. 

19585/21641/19.10.2015 – Extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona, BT-CL-08 – 

contract reziliat. 

Prin Decizia nr. 14/20.10.2021 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani s-a decis aprobarea înființării Serviciului Juridic în cadrul Societății, începând cu 

01.11.2021, cu avizul favorabil acordat prin Hotărârea A.D.I. ”AQUA BOTOȘANI” nr. 

165/15.10.2021, privind înființarea Serviciului Juridic cu 01.11.2021 și implicit încetarea Contractului 

de prestări servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică încheiat cu Popovici și 

Asociații - Societate civilă de avocați, înregistrat cu nr. 15504/29.09.2021. 

Acțiunile și apărările în instanță în dosarele menționate, necesită vaste cunoștințe și experiență 

atât în domeniul fondurilor europene și a contractelor de FIDIC, achiziții publice, cât și în legislația 

asigurărilor, gradul de complexitate fiind unul ridicat atât prin prisma domeniilor incidente, cât și prin 

prisma valorii litigiilor. 

Toate acțiunile necesare a fi întreprinse sunt activități semnificative, cu riscuri majore, ce nu pot 

fi acoperite de cei doi consilieri juridici definitivi și unul aflat în perioada de stagiu conform art. 12 din 

Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, care activează în 

cadrul Serviciului juridic, fiind necesar a da curs solicitării societății de aprobare a achiziționării 

serviciilor juridice. 

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative: 

• art. I alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, 

indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au 

în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE DIRECȚIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 15377 din 18.08.2022  

 



• art. I alin. (3) lit. b), în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, 

de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 

societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de 

către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de 

această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau 

unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora de către consiliile locale, 

consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care 

unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social. 

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. a), alin (5) lit. m) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Județul Botoşani, prin 

Consiliul Județean, asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, respectiv serviciile comunitare de utilitate publică de 

interes judeţean şi adoptă hotărâri în acest sens. 

Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani, a proiectului de hotărâre iniţiat 

în acest scop. 

 

 

Director Executiv, 

Iulian MICU 

Director Executiv, 

Amalia MARIAN 

 

 


