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HOTĂRÂRE 
privind modificarea numărului de acțiuni ale Municipiului Botoșani din capitalul social al 

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 
  analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind privind modificarea 
numărului de acțiuni subscrise ale Municipiului Botoșani din capitalul social al S.C. NOVA 
APASERV S.A. Botoșani, 

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice nr . 4472 din 27.07.2022 și raportul de 
avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al  Municipiului Botoșani, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2005, 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. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 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.196 alin.(1) lit. 
a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța 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 modifică numărul de acțiuni subscrise ale Municipiului Botoșani din capitalul 
social  al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în sensul majorării cu 5.590 de acțiuni în loc de 5.589 
acțiuni cu o valoare nominală de 20 lei/acțiune. 
 

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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