
Proiect
Nr. 255 / 24.11.2022

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la Proiectul „Extinderea și

modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software
pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2022,
urmare adresei nr. 20832/22.11.2022 a Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul

Județean  Botoșani  cu  nr.  22131/22.11.2022,  prin  care  se  solicită  aprobarea  asigurării  cofinanțării  Proiectului
„Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente
și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”,

analizând Referatul de aprobare nr. 22319 / 24.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin
care  se  propune  aprobarea participării  Județului  Botoșani  –  Consiliul  Județean  la  Proiectul  „Extinderea  și
modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software
pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia,

având în vedere: -  Raportul de specialitate comun nr. 22320 / 24.11.2022 al Direcției Servicii  Publice,
Direcției Buget, Finanțe și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală 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 și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

-  Avizul  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  lucrări  publice,  monumente  istorice  și  de
arhitectură, protecția mediului și turism,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ghidului solicitantului pentru proiectele finanţate prin fonduri POIM
2014  -  2020,  Axa  prioritară  3  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condiții  de  management  eficient  al
resurselor, ale art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 16 alin. 16.1 paragraful
5 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune –
Judeţul Botoşani nr. 6600/01.07.2010,

în temeiul  art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăşte:

Art.  1 Se  aprobă  participarea  Județului  Botoșani  –  Consiliul  Județean  la  Proiectul  „Extinderea  și
modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software
pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”.

Art. 2 Se aprobă cofinanţarea în cuantum de 37.600,00 euro, din bugetul propriu al  Județului Botoșani, a
Proiectului  „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de
echipamente  și  software pentru digitalizarea activității  NOVA APASERV S.A.  Botoșani”,  conform schemei  de
finanțare POIM 2014-2020.

Art. 2  Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel-Stelică BEJENARIU

Botoşani
Nr.       din            .2022
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Nr. 22319 din 24.11.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind participarea Județului Botoșani – Consiliul
Județean la  Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de
apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV
S.A. Botoșani”, precum și asigurarea cofinanțării acestuia, în cuantum de 37.600,00 euro.

Cererea  de finanțare  se  va  depune în  cadrul  Programului  Operațional  Infrastructură  Mare
2014-2020,  Axa  Prioritară  3  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condiții  de  management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor
uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Solicitanții  eligibili  sunt  Operatorii  Regionali  care  au  beneficiat  de  finanțare  dedicată
sectorului  de apă și  apă uzată  în cadrul POS Mediu/POIM, iar  grupul țintă  este  reprezentat  de
populația urbană și rurală din aria de operare. Valoarea maximă a unui proiect este de 2.000.000
euro (fără TVA), perioada de depunere a proiectelor fiind: 10.11.2022 – 05.12.2022. Pentru a fi
eligibil,  solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea și asigurarea cofinanțării  proiectului prin
hotărâri ale C.L./C.J. pentru asigurarea cofinanțării din partea autorităților locale.

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă,
inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A.
Botoșani”  va  cuprinde:  furnizare  și  instalare  contori  la  consumatori,  cu  citire  la  distanță;
furnizare  și  instalare  debitmetre  de  rețea,  cu  citire  la  distanță;  aplicație  software  MDM
(meter data management) și infrastructura hardware aferentă, cu schema de finanțare:

valoare eligibilă (euro) % sursa
120.000,00 6% Contribuție proprie operator

1.880.000,00 94% Fond Coeziune + Buget Stat + Buget Local:
1.598.000,00 85% Fondul de Coeziune

244.400,00 13% Buget de Stat
37.600,00 2% Buget Local

2.000.000,00 100% Total

Oportunitatea  accesării  finanțării  este  susținută  de:  starea  deficitară  privind  contorizarea
actuală; lipsa echipamentelor de măsurare a debitelor, care să permită localizarea pierderilor de apă;
necesitatea colectării digitale a datelor, care ar asigura identificarea imediată a situațiilor anormale
de funcționare în scopul intervenției rapide.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 35 din Legea
nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  ulterioare,  Consiliul  Județean
Botoșani  poate  iniția  și  derula  programe județene  de  dezvoltare,  finanțate  din  bugetul  local  al
județului și prevăzute distinct în cadrul acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în
acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI



DIRECŢIA SERVICII
PUBLICE

DIRECŢIA BUGET,
FINANŢE

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 22320 din 24.11.2022

Vizat
Vicepreședinte,
Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE

Cadrul instituțional în baza căruia se pot realiza investiţiile în sectorul apă și apă uzată, pentru a
îndeplini cerinţele aquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare
identificate  la  nivel  naţional,  îl  reprezintă  angajamentele  asumate  prin  Tratatul  de  Aderare  şi
prevederile  Planului  de  implementare  a  Directivei  98/83/CE  privind  calitatea  apei  destinate
consumului uman și a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020 a deschis  apelul  de proiecte  în  cadrul
Axei  Prioritare  3  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condiții  de  management  eficient  al
resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane,
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Solicitanți  eligibili  sunt  Operatorii  Regionali  (OR)  definiți  prin  Legea  nr.  51/2006  privind
serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  și
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, care au beneficiat anterior/beneficiază de finanțare dedicată sectorului de apă și
apă uzată în cadrul POS Mediu/POIM (proiecte de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor  de atribuire  pentru proiecte  regionale  de dezvoltare  a  infrastructurii  de apă și  apă
uzată, proiecte de investiții). Grupul țintă este reprezentat de operatorii regionali de apă și implicit de
populația urbană și rurală din aria de operare. Valoarea maximă a unui proiect este de 2.000.000 euro
(fără TVA). Ratele de cofinanțare a proiectelor sunt: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat și
2% din bugetul local; în conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, se aplică
structura de finanțare cu rata forfetară de 6% suportată de către beneficiarul proiectului. Perioada de
depunere  a  proiectelor  este  10.11.2022–05.12.2022.  Pentru  a  fi  eligibil,  solicitantul  va  demonstra
capacitatea și asigurarea cofinanțării  proiectului,  cerință ce va fi probată prin hotărâri ale C.L./C.J.
pentru asigurarea cofinanțării din partea autorităților locale.

Operatorul  Regional  NOVA  APASERV  S.A.  Botoșani  informează,  prin  adresa  nr.
20832/22.11.2022, asupra intenției de a depune o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte sus-
menționat.  Proiectul  va avea denumirea  „Extinderea și  modernizarea sistemului  de monitorizare a
infrastructurii  de apă, inclusiv  achiziția  de echipamente și  software pentru digitalizarea activității
NOVA APASERV S.A. Botoșani” și va cuprinde: furnizare și instalare contori la consumatori, cu citire
la distanță;  furnizare și instalare debitmetre de rețea,  cu citire la distanță;  aplicație software MDM
(meter data management) și infrastructura hardware aferentă.

Proiectul va avea valoarea de 2.000.000 euro, cu următoarea schemă de finanțare:
valoare eligibilă (euro) % sursa

120.000,00 6% Contribuție proprie operator
1.880.000,00 94% Fond Coeziune + Buget Stat + Buget Local:
1.598.000,00 85% Fondul de Coeziune

244.400,00 13% Buget de Stat
37.600,00 2% Buget Local

2.000.000,00 100% Total



Oportunitatea accesării finanțării este susținută de: starea deficitară privind contorizarea actuală;
lipsa echipamentelor de măsurare a debitelor, care să permită localizarea pierderilor de apă; necesitatea
colectării digitale a datelor, care ar asigura identificarea imediată a situațiilor anormale de funcționare
în scopul intervenției rapide.

Operatorul se încadrează în criteriile de eligibilitate prin: a beneficiat de finanțare în cadrul POS
Mediu/POIM  pentru  proiecte  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată;  nu  se  află  în
incapacitate de plată/stare de insolvență;  nu se află în stare de faliment,  lichidare; nu înregistrează
obligații restante la plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor; nu a suferit condamnări definitive; nu
a fost subiectul unei judecăți pentru fraudă, corupție, organizații criminale sau alte activități ilegale;
demonstrează asigurarea contribuției proprii de 6%; asigurarea cofinanțării prin adoptarea unei hotărâri
de consiliu județean.

Proiectul propus de operator se încadrează în condițiile de eligibilitate conform POIM.

Ținând cont de aspectele prezentate, NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită aprobarea
prin hotărâre de consiliu județean a asigurării cofinanțării în cuantum de 37.600,00 euro din
bugetul Județului Botoșani. 

Conform art.  37 alin.  (2)  din Legea  nr.  241/2006  privind  serviciul  de alimentare  cu apă și
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (2) lit. a) al Legii nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,  finanțarea  lucrărilor  de  investiții  și  asigurarea  surselor  de  finanţare  pentru  realizarea
obiectivelor de investiţii publice aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Județului
Botoșani  se  asigură  din  fonduri  proprii  ale  operatorilor  şi/sau  fonduri  de  la  bugetul  local,  în
conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară
gestiunea serviciului.

Potrivit art. 16 alin. 16.1 paragraful 5 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de
alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  prin  concesiune  –  Judeţul  Botoşani nr.  6.600/01.07.2010,
Delegatarul are dreptul să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 35 din Legea nr.
273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  ulterioare,  Consiliul  Judeţean  Botoşani
poate  iniţia  şi  derula  programe judeţene  de  dezvoltare,  finanţate  din  bugetul  local  al  judeţului  şi
prevăzute distinct în cadrul acestuia.

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.

Director executiv,
Iulian Micu

Director executiv, 
Magda Didii

Director executiv,
Amalia Marian
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