
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 32/2016 

privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia 
Animalelor „Benji” în vederea realizării  programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a 

funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc  
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea asocierii municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia 
Animalelor „Benji” în vederea realizării programului de gestionare a câinilor fără stăpân și a 
funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc,  
 Văzând cererea-oferta de asociere al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor „Benji” nr.7188 
din data de 23.03.2016, 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare , 

Având în vedere prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e alin. (7) lit. a, art. 45. alin. (2) lit. f, art. 115 alin. 
(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art. 1. – Se aprobă asocierea municipiului Târgu Secuiesc cu Asociaţia pentru Protecţia 
Animalelor „Benji” în vederea realizării îm comun al programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
și a funcționării Adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Târgu Secuiesc.  
 Art. 2. –  (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     (2) Se împuterniceşte domnul Bokor Tiberiu, primarul municipiului Târgu Secuiesc cu 
semnarea Contractului de asociere. 
 Art. 3. – Durata asocierii este de 1 (un) an, începând cu data semnării Contractului de asociere. 
 Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc.  

                        Târgu Secuiesc, la  31 martie 2016 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Molnár Lajos Zoltán                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                     SECRETAR                                                                                                                          Zátyi Andrei 

 
 
 
 

 Întocmit Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


