
                ROMÂNIA                                                                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
          JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                                  SECRETARUL GENERAL  
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                                                                                                                 
               PRIMAR 

 
PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.___7___ 
din 29.09.2022 

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la  Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 
încheiat cu  ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică;   
Având în vedere: 

             -  Referatul de aprobare  nr. 15189/2022 al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
             -  Raportul de specialitate nr. 15190/2022 al Administratorului public al orașului;  
         - Avizul  Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 
agricultură; 
         - Avizul Comisiei pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism,  conservarea monumentelor istorice şi arhitectură 
       - Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
            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; 
- Legii nr. nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată; 
-HCL nr. 59/30.09.2021; 

       - art.129 alin. 2 lit. d) și e), alin.7 lit. p), alin.9, lit.a, art.139 alin.3 lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art. 196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,             

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat cu 

ASOCIAȚIA HELP MARKO,  conform anexei  la prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. MIHAI-CRISTIAN LAZAR, să încheie și să 

semneze cu ASOCIAȚIA HELP MARKO Șimleu Silvaniei Actul adițional la Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 

Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei, Administratorul public şi Direcţia Economică. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
 - Prefectul Judeţului Sălaj; 



             - Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei; 
             - Administratorul public; 
 - Direcţia Economică; 
             - Asociația HELP MARKO Șimleu Silvaniei; 
             - dosar hotărâri; 
             - dosarul ședinței; 
             -  se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
 

 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 

 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
                                                                                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
 

ANEXA  
la HCL nr._____/29.09.2022 

 
 

Act adițional nr. 1 
la  Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 

 
 
 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
 1. ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,  cu sediul în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr.3, județul Sălaj, 
tel: 0260-678622, fax: 0260-679220, cod fiscal: 4566658, reprezentat prin dl. Mihai-Cristian Lazar, având funcţia de 
PRIMAR, în calitate de PARTENER, pe de o parte și  
 
 
         2. ASOCIAȚIA HELP MARKO, 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, având funcția de 
președinte, în calitate de PARTENER, pe de altă parte 
 
au convenit să încheie prezentul act adiţional la Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021, convenind asupra 
următoarelor clauze:  
 
 II. 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  prelungirii sale 
prin încheierea unui alt act adiţional, cu acordul părților. 
 
 III. Celelalte clauze ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate. 
 
 Prezentul act adiționat a fost încheiat și semnat azi, __________în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte, ambele cu aceeași forță juridică. 
 
  
 
       ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,                                                                        ASOCIAȚIA HELP MARKO  
              ȘIMLEU SILVANIEI                       
 
                      PRIMAR                                                                                                   PREȘEDINTE,  
 
                         
 
                                         
         VIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                 
  
    
 
 
 
        VIZAT CONTROL FINANCIAR                     
                      PREVENTIV  
 
 
 
 



 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

                      PRIMAR 
       NR. 15189/20.09.2022 
 
                      REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la  Acordul de 
parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat cu  ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU 

 
  
 
  Asociația Help Marko Simleu este persoană juridică română de drept privat, autonomă, 
neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, se susține financiar prin contribuțiile materiale ale celor trei 
membrii fondatori, care asigură îngrijirea, hrănirea, supravegherea câinilor fără stăpân și care are nevoie de 
sprijin pentru a asigura asistență medical-veterinară, sterilizarea, vaccinarea, deparazitarea câinilor aflați în 
grija asociației. 

Scopul asociației  este identificarea, ajutorul și sprijinul oferit animalelor fără stăpân, a animalelor 
supuse relelor tratamente, bolnave, cu handicap sau malformații, luptă împotriva abandonului animalelor 
domestice, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, plasarea animalelor fără stăpân în familii adoptive, 
temporar sau permanent, sprijinirea autorităților publice locale pentru rezolvarea într-un mod eficient a 
problemelor legate de mediul încojurător, a animalelor și a câinilor comunitari în special.  

Prin adresa nr. 15098/19.09.2022  Asociația Help Marko Șimleu a solicitat încheierea unui nou act 
adițional la acordul de parteneriat aprobat prin HCL  nr. 59/30.09.2021. 
 În contextul atribuțiilor autorităților administrației publice locale privind furnizarea serviciilor de 
gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Șimleu Silvaniei,  în proiectul de hotărâre vă propun aprobarea 
încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat  cu Asociația Help Marko 
Șimleu  pe o perioadă de încă un an calendaristic de la data semnării lui, în scopul asigurării continuității de  
asigurare în comun a protecției câinilor fără stăpân, reducerea numărului de câini de pe străzile orașului 
Șimleu Silvaniei, îmbunătățirea calității vieții câinilor fără stăpân, informarea populației privind obligațiile ce 
revin proprietarilor sau deținătorilor de câini. 
 Ținând seama că prin acest parteneriat se asigură servicii medical-veterinare, 
identificarea/microciparea, sterilizarea, vaccinarea, deparazitarea, câinilor fără stăpân de pe domeniul 
public și privat al orașului Șimleu Silvaniei, consider că este o inițiativă binevenită, beneficiarii acestui 
parteneriat fiind implicit și cetățenii orașului Șimleu Silvaniei. 
 Având în vedere cele de mai sus, în conformitate OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PRIMAR, 
MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC 
              NR. 15190/20.09.2022 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la  Acordul de 

parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat cu  ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU 
 
 

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat de Primarul orașului Șimleu Silvaniei  am 
constatat necesitatea, oportunitatea și legalitatea acestuia. 

Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat în baza HCL nr. 59/30.09.2021 cu 
Asociația Help Marko Șimleu asigură protecție câinilor fără stăpân, reducerea numărului de câini de 
pe străzile orașului Șimleu Silvaniei, îmbunătățirea calității vieții câinilor fără stăpân dar și 
informarea populației privind obligațiile ce revin proprietarilor sau deținătorilor de câini.  

Prin acest parteneriat se asigură servicii medical-veterinare, identificarea/microciparea, 
sterilizarea, vaccinarea, deparazitarea, câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat al 
orașului Șimleu Silvaniei, beneficiarii acestui parteneriat fiind cetățenii orașului Șimleu Silvaniei. 

 Conform art. 129 alin.9 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, nu doar cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local dar și prelungirea duratei acordurilor 
încheiate de autorități 
         Ținând seama de cele prezentate în Referatul de aprobare al primarului orașului Șimleu 
Silvaniei și de prevederile legale în vigoare,  propun adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi. 
 
 
 
 

AMINISTRATOR PUBLIC, 
SZABO ERNO-CSABA 

 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/

