
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 28/2022 
cu privire la modificarea H.C.L. 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 referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc 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,  
 Luând în considerare Cererea formulată de Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Benji”, 
înregistrată sub nr. 13/03.01.2022, 
 Văzând propunerea Comisiei de supraveghere din partea Asociatului Prim având nr. înreg. 
5032/16.02.2022, 
 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art.129 alin.(9) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. f) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. – Se aprobă modificarea anexei la H.C.L nr. 32/2016 și încheierea unui act adițional la 

contractul de asociere nr. 8541/07.04.2016, după cum urmează: 
“Cap.VI Art.9 pct. 1 lit. b) Ca aport în numerar: cheltuieli de personal (min. 6 persoane) și 

alte cheltuieli necesare în sumă de 4.687,5 euro/lună, cu finanțarea din bugetul local al municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Cap.VI Art.9 pct. 2 lit. b) Ca aport in numerar:  6.250 euro/an, sumă destinată pentru 
acoperirea cheltuielile de organizare și funcționare ale activităților de gestionare a câinilor fără 
stăpâni (capturare, transport, îngrijire, hrănire,  întreținere, servicii veterinare etc), care provin din 
donații, sponsorizări sau venituri ale asociației din încheierea de protocoale cu alte unități 
adminsitrativ- teritoriale ale localităților din  zonă .”  

Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea actului adițional la 
contractul de asociere nr. 8541/07.04.2016  care să cuprinde cele prevăzute la art.1 din prezenta, se 
însărcinează primarul municipiului Târgu Secuiesc. 

 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
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