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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 07.12.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 296 din 03.12.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Propun ca în deschiderea ședinței Consiliului Județean Botoșani să se intoneze Imnul de Stat 

al României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Din numărul total de 33 de consilieri județeni, sunt prezenţi astăzi la ședință 25 de colegi. 

Lipsesc motivat 8 colegi. (domnul Alecsandru Gabriel-Augustin, doamna Abăcioaei Rodica, doamna 

Hrimiuc Galia, domnul Hrimiuc Liviu, donul Iliuță Viorel, domnul Malancea Radu, domnul Nichiteanu 

Tiberiu-Leonard și doamna Saucă Mariana-Mirela) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnul secretar general al județului și bineînțeles, domnii 

și doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectului de hotărâre, dar și domnii 

și doamnele directori din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un proiect de hotărâre, care a fost avizat 

favorabil de către comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Trecem la ordinea de zi: Proiect de hotărâre 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 juridice de consultanță, 

asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012. (Proiect 

nr. 256 din 03.12.2021)  

Prin adresa societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 19505/03.12.2021 se solicită 

aprobarea achiziționării de către societate a Serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și 

reprezentare pentru litigiul aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în contradictoriu cu societatea 

AQUATERM S.R.L. Botoșani. 

Necesitatea și oportunitatea contractării acestor servicii juridice externe este justificată în 

detaliu de către societatea Nova Apaserv, prin adresa înaintată. Acțiunile necesare a fi întreprinse în 

speță, sunt activități semnificative, cu riscuri majore, ce nu pot fi acoperite de cei doi consilieri juridici 

care activează în cadrul Serviciului juridic, înființat la nivelul societății. 

Dacă sunt dezbateri pe acest subiect? Vă rog. 
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Doamna Agnes Holca: 

Bună ziua, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Nova Apaserv, pentru mine personal, 

este un subiect care mă doare rău. Și am să vă rog frumos să-mi acordați 5 minute de atenție deoarece 

chiar vreau să vă fac niște mărturisiri, și anume: de 30 de ani activez doar în mediul privat. Nu am 

muncit o oră la stat, nu știu dacă este o laudă asta. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamna consilier, o secundă! Mențiunea dumneavoastră este cu privire la proiectul ordinii de 

zi? 

 

Doamna Agnes Holca: 

Da, absolut. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Ok.  

 

Doamna Agnes Holca: 

Venind din acest mediu, eu nu înțeleg absolut deloc nici sistemul managerial al societății Nova 

Apaserv și vă spun cu sinceritate că mi-aș fi dorit să am un patron, un acționar majoritar așa cum este 

Consiliul Județean la Nova Apaserv, în sensul acceptabilității la nivelul Consiliul Județean și în sensul 

în care totuși dă credit celor de acolo în ideea că vor face ceva, deși an de an Consiliul Județean nu 

primește, cum ar fi normal, ci plătește. Cine plătește de fapt? Eu zic că locuitorii județului Botoșani, 

nimeni altcineva, inclusiv noi cei de față.  

Referitor la speța despre care discutăm, am constatat, cu stupoare, următoarele: respectivul 

proces a fost în 2020, iar primul termen de judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție este după mai 

bine de un an. În mai bine de un an, Nova Apaserv nu a făcut nimic, în afară de faptul că în urmă cu o 

lună sau două, dacă nu mă înșală memoria, au fost angajați, a fost constituit, un Serviciu Juridic, care 

evident nu poate face nimic. Evident. Mai mult, constat că în 29 septembrie, cu puțin timp înainte de 

acest recurs, Nova Apaserv renunță la serviciile casei de avocatură cu care avea respectivul contract. Eu 

mă întreb: a fost necesar un an de zile celor de la Nova Apaserv să constate că „Popovici și asociații” 

nu este conform? Și astăzi, pe data de 7 decembrie, votăm semnarea unui contract, cu nu știu ce casă de 

avocatură pentru că nu ni se spune, când pe 15 este procesul?  

Vă spun cinstit, sunt consternată, sunt revoltată, grupul liberal, atât cât este el astăzi, va vota de 

această dată „pentru”, pentru că este logic ce se întâmplă, dar nu este deloc logică, nu este deloc 

constructivă toată acțiunea Nova Apaserv. Și încă o dată eu mă gândesc că, fiind acționar majoritar, 

Consiliul Județean ar fi cazul totuși, ca și în mediul privat, să ia măsuri mai dure pentru că așa nu se mai 

poate. Și cred că sunteți în consonanță cu ceea ce v-am spus. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim, doamna consilier județean. Oricând, la orice oră, domnul director al companiei de 

apă vă stă la dispoziție cu toate detaliile și de ce s-a ajuns în această situație. Cred că dacă aveți o discuție 

extrem de aplecată, de unde a început acest proces, unde se termină și de ce s-a ajuns aici, cu siguranță 

veți primi toate lămuririle necesare. Dacă mai sunt alte intervenții?  

Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține abţine? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 
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Distinși colegi, ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru prezență! 

Vreau să mai fac un mic comentariu: vom avea, pe parcursul următoarelor 2 săptămâni, încă 2 

ședințe de Consiliu Județean, una extraordinară și una ordinară. Propunerea va fi pentru datele de 14 

decembrie și 22 decembrie. Ca să știți, să vă faceți programul astfel încât să putem asigura cvorumul 

ședințelor. 

Mulțumesc frumos! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


