


















Nr. INT  din .05.2021 

 

           

 Aprobat, 

            Primar,  

         Cosmin Ionuț Andrei 
 

 

 

Raport de specialitate 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. 

Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al 

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani  

 

 

 

 Urmare a adresei cu nr.6689/27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de 

administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la primăria municipiului 

Botoșani cu nr. 12296/07.05.2021 ni se aduce la cunoștință faptul că, consiliul de administrație 

al  S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în temeiul art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1 

din Actul Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani convoacă adunarea generală a 

acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 27 mai 2021. 

 Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea: 

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2020, constând în: 

• Bilanțul contabil la 31.12.2020; 

• Contul de profit și pierderi / 2020; 

• Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

• Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020: 

• Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. 

București) privind activitatea anului 2020; 

• Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în 

cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate); 

• Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului 

contabil la 31.12.2020 – propunere; 

• Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV 

S.A.Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 



II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. 

NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul 

Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în 

contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020. 

V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C Nova 

Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

VI. Diverse. 

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 

încheiat la 31.12.2020,  anexăm materialele necesare la prezentul raport de specialitate. 

Referitor la punctele II și III de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. 

NOVA APASERV S.A. Botoșani: 

Conform art. 34, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: ”Comitetul de nominalizare 

şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului 

de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de 

supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, 

de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de 

administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, 

formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor 

funcţii de conducere” 

Potrivit art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: ”(1) 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. 

    (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, 

după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la 

remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor 

consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar. 

    (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care 

aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 

39 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind: 

    a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei 

fixe; 

    b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, 

raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; 

    c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; 

    d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

    e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 

 

IV. Pentru   aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși 

în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. 

Botoșani, pentru anul 2020, anexam prezentului raport documentele necesare. 

V. Referitor la profilul Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 722/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare: ” ART. 23 (1) Profilul consiliului se bazează pe 

următoarele componente: 

    a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în 

particular; 

    b) matricea unui profil al consiliului. 

    (2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent 

în cerinţele legate de aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alţi indicatori măsurabili stabiliţi, 

astfel încât să satisfacă toate necesităţile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului 

sau pentru poziţiile din consiliu. 
 

ART. 25 (1) În vederea determinării profilului consiliului se au în vedere următoarele, dar fără 

a se limita la acestea: 

    a) scrisoarea de aşteptări; 

    b) planul de administrare, după caz; 

    c) tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen mediu şi lung; 

    d) modelul de afaceri. 

 
Având în vedere cele menționate,  propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre întocmit în acest sens. 

 

 

 

     Director Economic                   Director Executiv/DDL                                ULM 

Mirela Elena Gheorghiță                 Petru Cătălin Fetcu                       Monica Electra Prispian 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

                                                           CONSILIUL LOCAL 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru 

aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova 

Apaserv S.A. Botoșani   

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

  analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind mandatarea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de 

către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani   

 

văzând raportul de specialitate  comun al Direcției Economice și al  Unității Locale de 

Monitorizare   și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani, 

având în vedere adresa nr.6689 din 27.04.2021 înaintată de  către Președintele 

consiliului de administrație al S.C Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria 

Municipiului Botoșani sub nr. 12296 din 07.05.2021,  

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2005 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

conform dispozițiilor  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , 

Hotărârii  Guvernului  nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 109/2011, 

 în temeiul art. 129 alin.(2), lit. d),alin. (3), lit. d) alin. (7), lit. n),art. 131, art. 139 alin. 

(1), art.196 alin.(1), lit. a) și art. 240 alin. 2) din Oronanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 

din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

    

 

HOTĂRĂȘTE : 

 Art. 1 Se acordă  mandat special domnului viceprimar CONSTANTIN – LIVIU TOMA 



reprezentant al municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „NOVA 

APASERV” S.A. Botoşani pentru aprobarea următoarelor proiecte prezentate de către consiliul 

de administrație al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani : 

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 

31.12.2020, constând în: 

• Bilanțul contabil la 31.12.2020; 

• Contul de profit și pierderi / 2020; 

• Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020; 

• Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020: 

• Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. 

București) privind activitatea anului 2020; 

• Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în 

cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate); 

• Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului 

contabil la 31.12.2020 – propunere; 

• Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV 

S.A.Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020. 

Vot pentru/împotrivă............ 

 

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. 

NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Vot pentru/împotrivă............ 

 

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul 

Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Vot pentru/împotrivă............ 

 

 



IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în 

contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020. 

Vot pentru/împotrivă............ 

 

V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C Nova 

Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Vot pentru/împotrivă............ 

 

VI. Diverse. 

 

 

Art. 2  Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

            Inițiator,                                                                               Avizat pentru legalitate, 

Primar, Cosmin Ionuț Andrei                                                 Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nr. INT  /.05.2021 

 

 

           Aprobat, 

            Primar,  

         Cosmin Ionuț Andrei  

 

 

 

 

Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. 

Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. 
Nova Apaserv S.A. Botoșani   

 

 

 

 

 Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv 

S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al 

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani   și Raportul de specialitate nr. INT   din  .05.2021, vă rugăm 

să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului 

Botoșani  a proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

     Director Economic                   Director Executiv/DDL                                ULM 

Mirela Elena Gheorghiță                 Petru Cătălin Fetcu                       Monica Electra Prispian 
 

 


















































































































































































































































































































































































































































	10.pdf
	Nova Apaserv mandat.pdf
	inaintare sit fin AGA  si Decizia  CA 6.PDF
	Situat financiara 2020.PDF
	Mat. pct. II- Raport activitate CA 2020.PDF
	Mat. pct III- Raport C.N.R. -CA 2020.PDF
	Mat. pct IV-grad realizare indicatori CA 2020.pdf


