
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 31/2023 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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,   
     Ținând cont de  Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2022 privind însuşirea documentaţiei 
tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire teren în două 
loturi, situat în str.Gării FN și C.F nr.31959 Tg.Secuiesc; 

Având în vedere prevederile art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e, alin. (9) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.f, art. 196 
alin. (1) lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1. – Se aprobă modificarea art.6 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit.a al anexei din Hotărârea  
Consiliului Local nr. 32/2016  după cum urmează:  
         “ Art. 6. (1) Imobilul ”Adopăstul pentru câinii fără stâpâni din mun.Tg.Secuiesc” este cuprins 
în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, fiind înscris 
în C.F.nr.31959–Tg.Secuiesc, nr.cad.31959, cu o suprafaţă totală de 13138 mp,  din care 178 mp  
clădire administrativă, situat pe DJ 121. ,  
         Art. 9. Pentru a realiza obiectul de activitate al asocierii fiecare asociat contribuie cu aport 
social în natură sau în numerar, după cum urmează: 

1.  Asociatul Prim: 
a) Ca aport în natură: Imobilul compus din teren, clădire administrativă și boxe cu o suprafaţă 
totală de  13138 mp,  înscris în C.F. nr. 31959–Tg.Secuiesc, nr.cad.31959 și utilitățile aferente –
curent electric, alimentare apă și canalizare.   Asupra imobilului adus ca aport asociaţia 
dobândeşte doar dreptul de folosinţă temporară, imobilul rămânând pe tot parcursul 
valabilităţii contractului şi după încetarea acestuia în proprietatea Asociatului Prim. “ 

 Art.2.  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc şi reprezentanţii legali ai Asociației pentru protectia animalelor Benji. 
                                                                       

Târgu Secuiesc, la 23 februarie 2023 
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