
 
Proiect 

Nr. 202 din 20.09.2022 

 

 

 

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 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

 

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

urmare adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15920/15.09.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09 .2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 17384 din 20.09.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea rectificării 

bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, 

având în vedere: 

•  Raportul de specialitate nr. 17385 din 20.09.2022 al Direcției Servicii Publice 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, 

• Decizia nr. 18/16.08.2022 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani, 

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

societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, art. 4 

alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 10 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 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 ş t e: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru a exercita dreptul de 

vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, privind rectificarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru anul 2022, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, 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 __.__.2022 

 (Nr. file: 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani  

 
 

 

Anexa nr. 1 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și proiecția pe anii 2023-2024 – 

Rectificat; (pag. 1-3) 

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

cheltuieli/2022; (pag. 4-18) 

Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; (pag. 19) 

Anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; (pag. 20-23) 

Anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante; (pag. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 



















































 
Nr. 17384 din 20.09.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoşani, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2022. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în AGA societății, în vederea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prin adresa nr. 15920/15.09.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022, însoțită de Nota de fundamentare inclusiv Lista de 

Dotări și Lista de Investiții din surse proprii 2022, cu Anexele de fundamentare aferente, 

Raportările semestriale și Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.08.2022. 

Solicitarea de rectificare a BVC este motivată de dificultățile financiare cu care 

operatorul continuă să se confrunte, această rectificare asigurând eliminarea discrepanțelor între 

prevederile bugetare și realizările efective, determinând totodată și asigurarea condițiilor de 

aplicare a Contractului colectiv de muncă, intrat în vigoare cu data de 01.04.2022, prin 

menținerea unui climat corespunzător desfășurării activității. 

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea în 

numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor 

deţinute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani, 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 ulterioare, calitatea de 

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

întreprinderilor publice. 

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este 

prezentată detaliat în Nota de fundamentare, respectiv Anexele de fundamentare și avizată de 

Consiliul de Administrație al societății, urmare influențelor intervenite în structura bugetului în 

semestrul I. 

Necesitatea și oportunitatea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2022 a rezultat, în principal, din: 

- analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli a operatorului pentru semestrul I, 

analiză prin care au fost identificate o serie de depășiri/economii pe indicatori; 

- oportunitatea reașezării principalilor indicatori economico-financiari prin prisma 

realizărilor înregistrate, realizări ce determină premisele acestei rectificări bugetare, respectiv 

grad de realizare a veniturilor totale de 99% din care cifra de afaceri în procent de 99,1% cu un 

volum de cheltuieli totale realizate în procent de 95%, din care cheltuieli de exploatare de 95,3%, 

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 500, realizat 451 salariați, ceea ce a condus la înregistrarea creșterii 

productivității muncii în unități fizice de 105,1%. Gradul de realizare al principalilor indicatori a 

generat înregistrarea unui profit brut la 30.06.2022 de 2.317 mii lei, față de 1.167 mii lei cât a 

fost estimat. 

 În ceea ce privește indicatorii cifra de afaceri și cheltuieli de exploatare generate de 

procesul de achiziție (cheltuieli cu bunuri și servicii), menționăm că acestea se impun a fi 

actualizate motivat de: 

- aplicarea majorării prețului apei potabile și a tarifului de canalizare, avizate de 

A.N.R.S.C. cu avizul nr. 954089/18.03.2022 și aprobate prin Hotărârea AGA A.D.I. ”AQUA 

Botoșani” nr. 174/11.05.2022, cu aplicabilitate de la data de 01.05.2022, respectiv prețul pentru 

apa redistribuită aprobat prin Decizia A.N.R.S.C. nr. 41/18.03.2022, preț ce se aplică de la data 

de 01.04.2022; 

- sub impactul creșterilor mai ample decât cele anticipate ale prețurilor combustibililor, 

energiei electrice și gazelor naturale, precum și ale unor produse au generat blocaje în procesul 

de aprovizionare cauzate de imposibilitatea acordării actualizărilor de prețuri solicitate de 

furnizori, ceea ce au condus la rezilieri de contracte și reluarea procedurilor de achiziție. În 

estimarea creșterii cheltuielilor de natura bunurilor și servicii s-a avut în vedere stadiul actual al 

procedurilor de achiziție și implicit a impactului acestora asupra bugetului operatorului. Pentru o 

serie de bunuri, impactul creșterii prețurilor ofertante au condus la creșterea valorii contractelor 

cu peste 40% față de situația din trimestrul I când s-a realizat fundamentarea. 

În condițiile dificile cu care se confruntă, societatea propune în vederea realizării 

indicatorilor economico-financiari, un program de măsuri care reprezintă pentru administratorii 

societății angajamentul asumat față de acționarii societății pentru redresarea economico-

financiară a operatorului regional. 

În vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de 

către Societatea NOVA APASERV S. A. Botoșani, a asigurării resurselor financiare pentru 

desfășurarea activității de operare conform obligațiilor contractuale și legale asumate, pentru 

realizarea proiectelor investiționale din fonduri atrase nerambursabile și de a se asigura 

obligațiile datoriei externe, consider că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate 

privind propunerea de acordare a unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, în vederea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre iniţiat 

în acest scop.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE Nr. 17385 din 20.09.2022 

 

 

 

 

AVIZAT 

VICEPREȘEDINTE, 

Corneliu - Bogdan DĂSCĂLESCU 

AVIZAT 

VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuţii privind exercitarea, în numele Județului 

Botoșani, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoşani, în condiţiile legii. 

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. 

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are 

competența de aprobare a mandatului reprezentantului unității administrativ teritoriale în Adunarea 

Generală a Acționarilor. 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în AGA societății, în vederea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2022, prin adresa nr. 15920/15.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 17130/15.09.2022, însoțită de Nota de fundamentare inclusiv Lista de Dotări și Lista 

de Investiții din surse proprii 2022, cu Anexele de fundamentare aferente, Raportările semestriale și 

Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.08.2022. 

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este prezentată 

detaliat în Nota de fundamentare, respectiv Anexele de fundamentare și avizată de Consiliul de 

Administrație al societății, urmare influențelor intervenite în structura bugetului în semestrul I. 

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

aplicarea bugetului de venituri și cheltuieli al Operatorului regional reprezintă obligația exclusivă a 

conducerii societății. 

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

APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) 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, bugetul de venituri şi cheltuieli al Operatorului regional se 

aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația 



unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. “AQUA 

Botoșani”. 

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, 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. 

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, 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 excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă 

până la finele exerciţiului financiar al anului curent. 

Referitor la Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație/semestrul I-2022, conform 

art. 55 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al 

întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra 

activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale 

directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la 

performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.  

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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. 

Potrivit art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi 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. 

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 

 

Inspector,  

Anca CIOBANU 

 


