
                                                                        R  O  M  Â  N  I  A 
                                                                          J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
                                                                     ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
                                                                              CONSILIUL LOCAL  

 
 

                                                                  
                                                               HOTĂRÂREA NR. 59                                                        
                                                                     din 30.07.2020                                  

privind aprobarea încheierii unui act adițional la  Acordul de parteneriat  cu  ASOCIAȚIA 
HELP MARKO ȘIMLEU 

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 30 

iulie 2020 prin mijloace electronice ; 
Având în vedere Referat de aprobare nr. 10287/2020 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 

Raportul de specialitate nr.10288 /2020 al Secretarului general delegat, Avizul Comisiei pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru 
activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, 
tineret şi sport și Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local; 
 În baza prevederilor  OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, OUG nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi, republicată, Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordinul ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind 
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân,  HCL nr. 68/2017, HCL nr. 87/2018, HCL 86/2019 şi art. 
129  alin.2 lit. e, alin.9 lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.139 alin.3, lit.f  și art. 196, alin.1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
                            HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art.1. Se aprobă  încheierea unui act adițional la Acordul de parteneriat cu ASOCIAȚIA HELP 
MARKO ȘIMLEU, înregistrat sub nr. 11778/18.08.2017,  conform anexei la prezenta hotărâre. 
        Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, să 
încheie și să semneze cu ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU actul adițional la Acordul de parteneriat, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Compartimentul servicii și prestații sociale, autoritate tutelară și Direcția Economică. 
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 

                        -Direcția Economică;  
  -ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU; 
                        -dosar hotărâri. 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                LAZAR IOAN-RADU                                         SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                       ALINA-MARIANA PETHO                                                             
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                                                        ACT ADIȚIONAL nr. 3  
                                LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 11778/18.08.2017 
 
 
 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
 
 1. ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,  cu sediul în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr.3, județul 
Sălaj, tel: 0260-678622, fax: 0260-6679220, cod fiscal: 4566658, reprezentat prin dl. SEPTIMIU CĂTĂLIN 
ȚURCAȘ, având funcţia de PRIMAR, în calitate de PARTENER, pe de o parte și  
 
         2. ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU, cu sediul în orașul Șimleu Silvaniei, str. Gheorghe Lazăr bloc 
L2, et.1, ap.5, județul Sălaj, cod fiscal:37439715, cont bancar, reprezentată de doamna Maxim Angela, CNP: 
2820328313546, domiciliată în orașul Șimleu Silvaniei, str. Gheorghe Lazăr bloc L2, et.1, ap.5, județul Sălaj, 
posesoarea CI seria SX nr. 201080 eliberată de SPCLEP Șimleu Silvaniei la data de 24.04.2008, având 
funcția de președinte, în calitate de PARTENER, pe de altă parte 
au convenit să încheie prezentul act adiţional la acordul de parteneriat nr. 11778/18.08.2017, convenind asupra 
următoarelor clauze:  
 
 I. La punctul III. DURATA PARTENERIATULUI se modifică și va avea următorul cuprins:  
  
 „Art.2. Durata acordului de parteneriat se prelungește pe o perioadă de 1 an,  cu posibilitatea  încheierii 
unui alt act adiţional, cu acordul părților.” 
 
 II. Celelalte clauze ale convenției de parteneriat rămân neschimbate. 
 
 Prezentul act adiționat a fost încheiat și semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, ambele cu aceeași forță juridică. 
 
                   ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,                                    ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU 
 
                                PRIMAR                                                                         PREȘEDINTE,                 
                SEPTIMIU-CĂTĂLIN ŢURCAŞ                                                     MAXIM ANGELA    
  
                         
                                         
                  VIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                 
               SECRETAR GENERAL DELEGAT,                                                 
                    ALINA-MARIANA PETHO 
    
 
 
                  VIZAT CONTROL FINANCIAR                     
                                  PREVENTIV  
                       DIRECTOR EXECUTIV,  
                       LAURA-ANCA ŢIGLEA 


