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HOTĂRÂREA nr. 
Din data de 

privind aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila‟s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din 

aria UAT Fagaras 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară, 

Analizând referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 24.174/22.08.2017 prin care se propune 

aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila‟s Animal Rescue Mission 

în vederea realizării unor acţiuni de interes public local - asigurării gestiunii-serviciului public a animalelor fara stapan 

din aria UAT Fagaras. 

Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare precum şi prevederilor art. 1949 - 1954 Cod Civil 

Avînd în vedere prevederile art.36 alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, modificată şi completată, 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit.f), ale art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, modificată şi completată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l Se aprobă asocierea Municipiul Făgăraş cu Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila's Animal Rescue 

Mission în vederea asigurării derulării activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din aria UAT 

Fagaras în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viata a animalelor fara stapan, a condiţiilor de mediu , igienico-sanitare, 

sanatate publica si pentru protecţia animalelor . 

Art.2 Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se împuterniceşte domnul Sucaciu Gheorghe, Primarul Municipiului Făgăraş, pentru semnarea 

Contractului de asociere. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş prin Direcţia Administraţie Publica Locala 

initiator, PRIMAR 

Sucaciu Gheorghe 

 

Contrasemnează 

Secretarul Municipiului 

LAURA ELENA GIUNCA 
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Nr. 24.174/22.08.2017 

Repartizat pentru avizare 

la comisia \ ^ \ ■ 

SECTRETAR 

 

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 

CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls- Sheila‟s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din 

aria UAT Fagaras 

Având in vedere adresa Asociaţiei Saving Orpfaned Souls- Sheila‟s Animal Rescue Mission înregistrata 

la municipiul Fagaras sub nr. nr. 24.125/22.08.2017 prin care solicita acceptarea propunerii de asociere cu privire 

la gestionarea serviciului public a animalelor fara stapan din municipiul Fagaras Scopul asocierii este exploatarea 

serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj prin instituirea de norme privind capturarea, 

transportul, cazarea, îngrijirea,haranirea , vaccinarea, sterilizarea, microciparea, eliberarea, eutanasierea 

animalelor in vederea protecţiei si bunăstării animalelor fara stapan , luptei împotriva abandonului, reducerii in 

mod eficient si permanent a numărului de animale fara stapan la nivel local, implemetarii unui plan de 

imbunatatire a condiţiilor de viata in adăposturile publice pentru apararea drepturilor animalelor fara stapan din 

adăpostul pentru câini comunitari Fagaras. 

Având in vedere notificarea nr. 10758/20.06.2017 emisa de către DSVSA - Braşov si inregistrata la 

Municipiul Fagaras sub nr. 18026/21.06.2017 ca urmare a controlului efectuat la adăpostul de câini fara stapan 

gestionat de SC PABLOTIM STAR SRL cu sediul in Fagaras, str. 13 Decembrie, nr.104 s-au constat o serie de 

abateri grave de la normele de bunăstare animala pentru toti câinii cazaţi (boxe insalubre cu pavimente si 

pardoseli distruse, pline de dejecţii sau dejecţii diluate cu apa reziduala , pereţi murdari, resturi de oase ,etc) ce 

conferă un aspect insalubru si neîngrijit întregului adapost pentru a căror soluţionare s-a acordat un termen de 15 

zile sub sancţiunea suspendării activitatii cu privire la cazarea câinilor fara stapan . 

Prin adresa nr. 18026/30.06.2017 s-a comunicat solicitarea de remediere a neregulilor constatate . Prin 

adresa nr. 19.640/06.07.2017 SC Pablotim Star SRL a comunicat masurile îndeplinite. Ca urmare a verificărilor 

ulterioare s-a constatat si comunicat către concesionar adresa nr. 19.640/10.07.2017 din care reiese ca masurile 

impuse nu au fost remediate. Pana la acest moment nu s-a primit nicio comunicare cu privire la remedierea 

neregulilor.Mentionam ca si in anii precedenţi au fost cosntatate o serie de nereguli cu privire la gestionarea 

câinilor fara stapan. 

Luând in considerare adresa nr. 24.167/22.08.2017 prin care s-a notificat SC PABLOTIM STAR SRL 

cu privire la rezilierea de plin drept a Contractului de Concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public 

de gestionare a animalelor fara stapan din Municipiul Fagaras nr. 
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12749/06.06.2013, in baza art. 30 lit. d) si art. 31 alin 2 raportate la ari 27 alin 2 din contractul menţionat. 

In conformitate cu prevederile OG. nr. 26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile modificata si completata 

, cu preverile art. 1 , art. 2 , art. 3, art. 4, art. 12, art. 13 
2
 din OUG 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, modificata si completata, cu prevederile art. 1, art. 5 din Legea 205/2004 

privind protecţia animalelor, modificata si completata, si cu cele din normele metodologice de aplicare a Legii 

205/2004 reglementate prin Ordinul nr. 523/2008 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările si completările ulerioare . Ţinând cont de 

prevederile art. 1949-1954 din Noul Cod Civil privind contractul de asociere in participatie, de prevedrile art. 

10 art. 36 alin. 7 lit a) art. 45 alin 1 si 2 lit. f), si ale art. 115 alin 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 60 / 

2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 

23 iunie 2003, OG. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificata si completata si de 

OG 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 

care nu sunt destinate consumului uman. 

Propunerea pentru derularea acestei asocieri este pe durata determinata , respectiv pana la data 

finalizării procedurii legale pentru delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan 

din municiupiul Fagaras. 

Fata de cele de mai sus si in vederea preîntâmpinării suspendării activitatii de cazare a câinilor fara 

stapan la adapost va supunem spre analiza ,verificare prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea unei 

asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls- Sheila‟s Animal Rescue Mission în 

vederea asigurării derulării activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din aria UAT Fagaras 

PRIMAR 
GHEORGHE SUCAj^LL 

\
r
r. 

:rt. 

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură 

 Ciont Valentin Viceprimar 22.08.2017  

 Hartoaga Ioana Director DAPL 22.08.2017  
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ANEXA LA HCL NR. / 

CONTRACT DE ASOCIERE NR _/_ 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. MUNICIPIUL FAGARAS , cu sediul in Fagaras, str. Republicii nr. 3 , jud. Braşov. CIF 4384419 , legal 

reprezentat prin Primar d-nul Ing. Sucaciu Gheorghe in calitate de asociat prim 

Si 

1.2. Asociaţia ______________ cu sediul social in __________ CIF _______ , înregistrata in registrul 

Asociaţiilor si Fundaţiilor sub nr. _________ , contul IBAN nr. ________ descgis la ________ , legal 

reprezentata prin ____________ , in calitate de asociat secund, 

In baza dispoziţiilor : 

- OG. nr. 26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile modificata si completata; 

- art. 1 , art. 2, art. 3, art. 4, art. 12, art. 13 
2
 din OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, modificata si completata, 

- art. 1, art. 5 din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, modificata si completata ; 

- Ordinul nr. 523/2008 care reglemnteaza normele metodologice de aplicare a Legii 205/2004, modificat si 

completat; 

- Legii nr. 60 / 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, 

semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- OG. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificata si completata; 

- OG 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului uman; 

- art. 1949-1954 din Noul Cod Civil ; 

- art. 10 art. 36 alin. 7 lit a) art. 45 alin 1 si 2 lit. f), si ale art. 115 alin 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare; 

au convenit sa incheie prezentul contract de asociere in participatie, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Asocierea in participatie constituita prin prezentul contract, in temeiul art. 1949-1954 din NCC este 

independenta, fara personalitate juridical si are ca obiect desfasurarea in comun a unor activitati in vederea 

obţinerii de beneficii. 

2.2. Asocierea s-a constituit in baza HCL nr ___________________ si isi va desfsura activitatea potrivit 

următoarelor principii : 

a) principiul independentei juridice afiecarui coparticipant(coasociat); 

b) principiul reciprocităţii asistentei manageriale , juridice, de marketing si comerciale; 

c) principiul acordării priorităţii in prestarea de servicii pentru realizarea scopului urmărit de asociatiune; 

2.3. Coparticipantii( coasociatii)au convenit ca , in baza principiilor prevăzute la pct. 2.2. , sa desfasoare in 

comun acţiuni de interes public local cu privire la gestionarea serviciului public a animalelor fara stapan din 

municipiul Fagaras. Scopul asocierii este exploatarea serviciului public de gestinarea animalelor fara stapan si 

ecarisaj prin instituirea de norme privind capturarea, transportul, cazarea, ingrijirea,haranirea , vaccinarea, 

sterilizarea,microciparea, eliberarea, eutanasierea animalelor in vederea protecţiei si bunăstării animalelor fara 

stapan , luptei împotriva abandonului, reducerii in mod eficient si permanent a numărului de animale fara stapan 

la nivel local, implemetarii unui plan de 
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k) organizarea si derularea campaniei de promovare a câinilor pentru adopţie , prin colaborări cu alte ONG-uri 

(interne/internationale) , prin organizarea de târguri de adopţie sau prin orice alte mijloace legale. 

4.2. La incheierea duratei asocierii in participatie asociaţilor li se vor restitui in natura aporturile aduse sau, in 

cazul in care acest lucru nu mai este posibil, li se vor repara daunele suferite. 

4.3. In relaţiile cu tertii răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine pârtii care a dat naştere obligaţiei 

respective, conform art. 1953 din NCC. 

V. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR 

5.1. Obligaţiile asociatului prim sunt următoarele: 

a) suporta cheltuielile legate de realizarea obiectivului asocierii asa cum este prevăzut la pct 4.1.1. lit. 

d) si e). 

b) sa acorde sprijin si sa faciliteze desfasurarea activitatii asociatului secund 

c) sa nu cedeze, concesioneze sau sa transfere unui tert drepturile si obligaţiile dobândite prin asociere fara 

acordul Consiliului Local. 

5.2. Obligaţiile asociatului secund sunt următoarele : 

a) suporta toate cheltuielile legate de realizarea obiectivului asocierii asa cum este prevăzut la pct 

4.1.2. 

b) sa nu cedeze, concesioneze sau sa transfere unui tert drepturile si obligaţiile dobândite prin asociere. 

c) sa nu transfere sau sa nu constituie in favoarea terţilor vreun drept real sau de creanţa asupra terenului si 

adăpostului menţionate la pct. 4.1.1. lit a) si b). 

d) asigura personal specializat pentru realizarea activitatii cat si pentru asigurarea permanentei in adapost. 

e) tinerea si completarea la zi a tuturor registrelor necesare desfăşurării activitatii si comunicarea rapoartelor 

către DSVSA, Prefectura Braşov si către Consiliul local Fagaras. 

f) sa respecte legislaţia in vigoare in domeniu. 

VI. DESCRIEREA ACTIVITATII 

6.1. Capturarea animalelor fara stapan se face cu respectarea următoarelor: 

- se realizează cu personalul propriu si/sau extern in echipa ,instruit in acest sens , vaccinat antirabic cu 

echipament de protecţie adecvat; 

- se realizarea cu ajutorul cuştilor capacana pentru a se evita aplicarea unui tratament brutal; 

- in cazul câinilor agresivi se va recurge la ajutor specializat pentru tranchilizarea acestora , cu respectarea 

legislaţiei; 

6.2. Transportarea acestora se va realiza cu autovehicul autorizat conform normelor in vigoare,curat si vizibil 

marcat cu denumirea asociatului secund. Fiecare animal este transportat in cuşca separata in funcţie de talia 

animalului. 

6.3 Eliberarea animalelor către organizaţii de protecţia a animalelor se face cu dovada deţinerii spaţiului 

corespunzător cazarii si asigurării asistentei medicale veterinare. Reteritorializarea animalelor fara stapan in 

zona de unde au fost prinşi la cererea colectivitatii/grupului local care isi va asuma in scris răspunderea pentru 

ocrotirea animalului tratat si asigurarea unui spaţiu amenajat pentru cazarea acestora. Eliberarea se va face după 

sterilizare, vaccinare antirabica , microcipare si înregistrarea in R.E.C.S. pe numele solicitantului. 

6.4. Cazarea animalelor fara stapan se face in cuşti separate pe criterii varsta, sex , agresivitate, stare de sanatate. 

Preluarea , înregistrarea , consultarea si trierea animalelor fara stapan aduse in centru se face intr-un spaţiu destinat 

acestei activitati , suficient de spaţios si igienizat care sa asigure posibilitatea de mişcare a personalului si/sau a 

persoanelor care vin pentru adopţii. 

6.5. Hranirea animalelor fara stapan din adapost se face astfel: 

- căţeii in varsta de 6-12 sapatamani vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi; 

- câinii in varsta de peste 12 sapatamani vor fi hrăniţi de 2 ori pe zi. 

Hrana va fi uscata , administrata individual si sub supraveghere. Apa va asigurata in permanenta si va fi 

proaspata administrata in vase separate de mancare igienizate in prealabil. 



11.2. Asocierea altor persoane fizice/juridice la realizarea prezentului contract se face cu acordul scris 

al coasociatilor. 

11.3. Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta înţelegere verbala dintre acestea. 

11.4. In cazul in care părţile isi incalca obligaţiile lor , neexercitarea din partea care suferă vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei 

respective, nu inseamna ca a renunţat la acest drept al sau. 

11.5. Prezentul contract a fost încheiat la Fagaras in data de .................. in doua exemplare originale, 

cate unul pentru fiecare parte. 
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' 5R "* cs î>sì M Y. j. ■ VM -^.

1
 ."* . ffjYVdïlV rn : _

¿1
'
i:
'
>,e

- 

Oáá¿>íla^v<- • 
g
vr- ' ■ ^L^ltí}i¿5?Z 

^ /. ~»; 

OBSERVATL
T
:_   Î)~LLC  ̂& l̂[ ^r"y- (^¡7.  ̂

l r Gycfiţ ' u-c 

 _____ o -g- vMMI . ■ : -.„T" O f,   ' ____________  _  ____   __________ ; _____ ■ _' 

MASUÈ : y4 C'MjfcfÇ. /&■ ¿*7. ¿j*r.J(!$- ; 
É - ,¿é¿H 

1. ÁVÉE :.ISÎ iERT; „ - DA - Q 7ÑT □ 

2. AMSÍ
V
ÍI?.:ÍJL în coiiioirmitate eu  __  _, art. • . Vlit.y __ , pet. ___ ,valoare __   

3. PROPÙNEEJE StiSPENDABE ACTIVÏTATE DA , QNU □ 

4. PROPUlVERE INTERZICERE ACTIVITATE . DA DÑü ‟ □ 

iì.T WP. Dati 

6. LOCtŞ^^SËCHpTRÀEiMpiTmERp.. 
. U i. �Ü*L rrh.Ö i M ARA i/' KÜ. 1 i LN�KI I - . J 
 ___________________________________ . 

^ V’ ¿■lcc'tt/(r Nu 
-Vf 

t'tl'ihrr-/5'y' V f¿v/V/^ ^ E <x â!ÿjq- /¿>J¿LV:J¿.; Réx^x-midù 

■■■•■• ■ ■-UZi Z*M}Ms AA'Ï' I 

y* ' A; ^klmÆÈ • w,* %
3
^-

Ÿ:
" ' Jr-A 
''' 

kepreséntára^éga!^^ 
,
¿V¿'

r
 

FERSMNEÍ Fifeä / PRIDÏCE^'^ 

y(iinmèlé\ semnătura, şiampila). 

íT éfb¿(£$rrZ''? C\ 

í||̂ S| ¡fefe" o'û icfÇ i  'y;vèyt^ÉfSÂ 

-■ ' .m^.vA‟'
1
‟ 



 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

DIRECŢIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR BRAŞOV 

COMPARTIMENT POLITIA SANITARA VETERINARA A ANIMALELOR 
 

Sil VEftft.U.L 
fi. ■* ATT#** A ST 

” •»rN.'I. I, VA Ai. 'l. >î* Îj&X >? «
 ! V, 

(5tfCbr«A 
$ . * ' M A  -pyifj''' 
«»a;m Nf.v 

HH> *)T5.. U' C 

y -/-*ig't .AP 

» • * DE 
INSPECŢIE 

srSf 

60 

cr« 

Subsemnaţii, 
diruparteli __ 
:>OCIETATE^!?PRS
O. 
Adresa / sediul social^ 
Reprezentam legala 
OBIECTIVUL 
AdresaebiecdYUÎui^ 

decontrol 
 

peţru. sigUţania alimentelor. Ir 

i £ 
y \ %, 

Autorizaţie /.¡înregistrare/Aprobare nr £ 

Inspecţia a fost efectuata în pxeg 

Temâtica.jtispecţie. 

. NrOrdin deplasare (Delegaţie)  ..   
Observaţii privind activitatea o^b^tìvu^ : 

  . : 
  . (^y 

 

?—TV 

r ■  riS, 

S ̂  '¿gş Cfri&e <StâtAfc*t 

» £ edificarea unita tìi ln funde de categorie sap factorii de riic ^ 
ţ '4|îtâ<ie e

A
%cazt|i). ' l îr' 

i •&*<?*• '% ' ' . « M- 
md
- 1 ® 
*> 

â 

 

7ò'è*k4. ■Mzhé&li 

Str. Calea Feldioarei Nr. 20 A Cod PostaiS00450 Brasov Tei. 0268 440257, 

fax: 0266 441722, e-mail:6ffira-brasov@a?'Wsa,r<)#risvbv@ii<islink 



VRRTISMÎKr DA □ 

conforioytatecu 
> S ...î&r 'n ■ţii-
!«. 

art . lit > pct valoare 
¿/dfelf) 

Data 

■iV 

>ţ«zeiitant 

numele 

Reprezentant legal al» 

DANEI FIZICE/JUR 

(p urnele, semnătura, ştampila) 

 



 

 

ROMANIA 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGK.vriA mnmMĂ m  AOWINISTRAKL FISCALA 

0.: ' s G. TOfi.■ V ■ 

Scria A Nr. î l  9 1 3  6 2  

Dcnumire'Numc si prenume: 
ASOCIAŢIA SAVING ORPHANED SOULS SHEILA‟S ANIMAL RESCUE MISSION 

Domiciliul fiscal: JUD. BRAŞOV, iMUN. BRAŞOV, 
SIR. URANUS. Nr.4, Sc.B. Ap.16 

?■ i 

_>îj 

Emitent 

000000000000000000000710662044 

A 

Codul de înregistrare fiscală (C.I.E.)t 37523556 

Data atribuirii (C.I.F.): 08.05.2017 

Data eliberării: 08.05.2017 

f f 

t 

Ciul M.F.P. 1 4 .t 7 .2 0 .9 9 /2  



A C T U L  C O N S T  T  U T  I  V  

ai ASOCIATIEI NEPATRIMONIALE 

‘Saving Orphaned Souls - Sheila's Animal Rescue Mission” 



încheiat azi, 10.03.2017 

Subsemnaţii: 

Neagu Georgiana Mariana, CMS 2841031081817, domiciliată în municipiul Braşov, 

slr. Brânduşelor, nr.94, bl. 4i, re. B, ap. 6 judeţul Braşov, identificată cu CI seria BV nr.625073, 

eliberată de SPOIT Braşov la data de 07.04.2009, 

Neagu Maria, CNP 265070J 082425, domiciliată în municipiul Fxjaraş, str. Tudor 

Vladimirescu, bl. 5, sc. C, ap. 19, judeţul Braşov, identificată cu CI seria BV nr. 960443, 

eliberată de SPCLEP Făgăraş la data de 17.06,2014; 

Cociş Adolfina, CNP 2680810260021, domiciliată în municipiul Braşov, str. i. L. 

Caragiale, nr. 13, bl. 3, sc. C, ap. 7, judeţul Braşov, identificată cu CI seria BV nr 837265, 

eliberată de SPCLEP Braşov la dara de 20.08.2012; 

în calitate de membrii fondatori, in conformitate cu Ordonanţa nr. 26 din 30 

ianuarie 2000, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2003, am convenit 

să constituim o ASOCIAŢIE NE PATRIMONIALĂ, persoană juridică de drept privat, pentru 

realizarea unor activităţi de interes general, comunitar, fără scop patrimonial şi declarăm 

următoarele: 

CAPITOLUL I. DENUMIRE, SEDIU ŞI DURATĂ 

DENUMIREA ASOCIAŢIEI: 

(1) . Denumirea asociaţiei va fi "SAVING ORPHANED SOULS - SHEILA'S 

ANIMAL RESCUE MISSION" 

(2) . Denumirea menţionată mai-sus este rezervată conform dovezii de disponibilitate 

nr. 1-56224 din 10.10, 2016 eliberata de Ministerul Justiţiei. 

SEDIUL ASOCIAŢIEI: 

(1). Sediu! Asociaţiei "Saving Orphaned Souls -- Sheila's Animal Rescue Mission" esle în 

România, Mun. Braşov, str. Uranus, nr. 4, sc. B, Ap. 16, jud. Brasov, sediu atribuit prin 

contractul de comodat nr. 2 din 10,03.20.1.7, 

o 
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(2). Sediul peste r; ^¡chinnoaL respectarea procedurilor legale şi în baza Hotărârii 

Adu, .arii Genera:: a Asociaţilor. 

-'■n  

DURATA D" CUUAŢSUÎ'.AAO: 

'.In Ascenda se coreea,le pe o di rutd c> funcţionar.: nedeterminaie. 

{2): Dunn do funcconare perna P ?r scaricata în orza Hot?~âri: Adunării Generale a Asociaţi ier. 

CoGd SJ c "- V ■ : • dUJU;U:d:> .:d HUOClAVld, 

SCOPJL PRQPU&1 

(1) . Memboi Asccl«tiei S^vd.^ m'pha -.ed Souls - Sfresla's Animai Rescue 

Mission" dorcsc s? so asce eco avene co acc e; proteeba . : àunàstarer. 

a.mmaielor cu si fard suda::, lupa impotriva abanconului si a cruzimii fata 

ue animale, promovcrea s. aoacvoa drupa;: .don animcio.oi, intervenne si 

implicare in crzuriìe de anice crunimo, aplicate osupn animaielor cu r farà 

stàpàn, inciuìiv eoe ariate in adaecstu/iic puofice sau private. 

(2) in Ve-:..-reo re.iird, ii scopuiui t nuota t, Esodati? "Saving Orphaned Souls - Slvete's 

Animai Rescue Miss,cn" ;n prepara ca objective cele prevdzute in Sfe-vb J! 

acesbe/u 

Sc-~r*d sì edrci*Vei-,s/ Cnc,v?p?»e He« a.rkmt ce, mobili dA '•'>mr.,d;zare 

sì tcncbioAKic.. r.ino ni.- :£*-> ozv'A in .Ai a? [norme o.e ACtKitnte ai ÀSOCLHTÐHQ sent 

prevede h STATIjJiJl . veste:... 

pAr&mott î. iksocî y 

TATA:U;Cr».:• ;.. i*dTÐAi. ai ASGOajvm VuPATRTMONJALE 

 nkrUUUo . •■■iiŢiSi
r
n

,
„ v ' roscvà'v activi i‟ 

patrlrriorMni iniţia; aste c-.e 3OC jre.su:.cè iei, inno coristi:uiv pnn a porcul h bani a* membrilor 

fonoatrr;, robe- : 

- ì ‘ me ■vvv A .■> / * 

re n/s. 

-v
f

0  
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Patrimoniu! va fi depus intr-un cont bancar, deschis pe numele şi la dispoziţia Asociaţiei. • / 
•sv 

ORGANELE ASOCIAŢIEI sunt: adunarea generală, 

consiliu! director. 

Adunarea generală a ASOCIAŢIEI este constituită din cei trei asociaţi, calitatea de Preşedinte 

fiind exercitata de asccieiu fteacju Georgiaita Mariana. 

Consiliul directe:) ca organ de administrare al ASOCIAŢIEI este format din cei tre
: 
asociaţi, 

după cum urmează: 

> ereseamte 

r MIOwj«>i CŞi: "V. t 

 ̂cV-CtCrSC-c F 

CEA CU GEORGIANA MARIANA 

CGCIŞ ADOLFINA NEAGU MARJA 

Efectuarea formalităţilor prevăzute de lege, deschiderea contului bancar, depunerea 

oatrmoniuli:, momer ofer 
N
O Asoclntini 'a înregirt-mre“ în Registrul Asociaţilor şi Emoţiilor şi in 

procedura de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei, conform prevederilor O.G. nr. 25/2000 

cu modificările şl completările ulterioare vor fi îndeplinite de Cociş Adolfma. 

Prezentul act constitutiv se completează cu toate dispoziţiile legale în vigoare. 

Odce preveder e din actul consiTvtiv contrara dispoziţiilor legale esce nuia de drept. 

Prezentul act constitutiv a rost redactat şi atestai cu dată certă, in 7 (şapte) exempiare, de către Cabinet 

avocat Ioana,Munca Pcpşor. 

Semnaturile membrilor fentidkoai 

NEAGU GEORGIANA MARIANA. 

NEAGU MARM 

COCIS ADOLFZNA 

< 

CIX 
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PO P Ş O R  IO A N A - A  l IR  IC  A  

ÎNCHIÎIFRI: i.Hi l)\T\ CVKl 
NR.) imincor/ 

In lata inea, Ioana-Aurica Pop>or, avocat in cadrul Baroului Braşov, cu sediul in 

Braşov, B.dul 15 Noiembrie, nr. 62, Su B, ap. 15, la .sediul biroului men fi o na t, s-au 

prezen lat: 

Neagu Georgiana Mariana, CNP 2S-11031081817, dornicii iu Ci m municipiul 

Braşov, str. Bivinduseioi. nr
v
-l, bl. 1!, R, ap. o judeţul Bra-au. identificata cu CI. suria RV 

nr.623073, etiberaW de SPCLLP Braşov la ilara de U7.04..20i )9; 

Neagu Maria, CNP 2550701()8 '
>
425, domiciliatei în municipiul Pagaraş, sir. Tudor 

Vladinnrescu, bl. 5, sc. C, ap. 19, judeţul Braşov, identificata cu C f. seria BV nr. 960443, 

eliberata de SPCLbP fag 5 rus ia data de 17.0(>.2014; 

Cods Adolfina, CNP 2680810200021, domiciliata în municipiul Braşov, str. ii... 

Cnragiale, nr. 13, bl T sc. C, ap. 7, judelui Brasov, identificatei cu CI sena BV nr. 837265, 

eliberata de SPCLbP Braşov ia data de 20.082012; 

pârli care au citit si au. semnal prezentul înscris denumit: Act Constitutiv ai Asociaţiei 

Nepalrimoniale ‟"Saving Orphaned Souls - Sheila's Animal Rescue Mission". 

hi conformitate m dispozitiile art. 3, «din. i, lit. c, din Legea 31/1995 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,, modificata şi republicata, atest data cerţii si 

identitatea părţilor din prezentul înscris, rara modificări sau Ştersături, compus din 5 pagini 

incluşii' prezenta pagina, fiind eliberat in 7 (şapte) exemplare din care 1 exemplar a fost 

reţinui: in arhiva avocatului. 

 

Sediu: num. Braşov. B-dul 15 Xeieuibrie, nr M2. sc. B, ap 13 j Telefon; 0722 792 %3 

FAX: 03..»8 409 575 h-iruiii: «iurw .\.pops^.vr7gyoJiofU am 
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iVag?.; <¿*¿i'gi¿:xz Vari .iun. CNP 2£4iü2iCûl3i7, coT.IcMatä în municipiu-' Braşov, str. 

Brâr.duşaicr, ir.9 :, Li. :i s.\ B, ..o ó jucoe.' Br.srK IWfiCc:îs cu C? Stria SV nr.625073. r . I ‟ i C ; J  

c
 *'•('.! ViP 9 . 7 ?.*•• .*. CO W ' 

;. .••■ 2VÜ7YCW:.. c'r..:::.- n municipiul Făgăraş, str. Tuder 

Visdlnriiroso., D;. 2, ::c, :•>, k.JvV* O uşov.. a V cu CI scris oV ar. 900-4V, 

eliberată c*? $HD£P Pagure»? is c!a':a tía - 7.06 2074; 

Coì ip :YJC-VL’U .Sh-.-::W. -, el! ai-.' , t'rsscv, ...i.. Caratare, 

nr .3. o. o, se. C ;-p. ?, giovar Br-:ş?v, íoentfíicatá? ce G seVa Ce nr. ¿372cu, eliberată tía $? C J:? 

Brasca Ir: tícta cu.- 20.03.2012. 
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AR‟f.l. ABCCÍATIA 3r.ua perso:;-a iurricé romana da crap: privat, fără seep 

patpmcnlsl neurrà în natene pni:Aer. mV tesa, o?srV'-Yru!.!--şi activitate?, fs-'ă discriminare, 

constituită -''tí narrarli -c; 'Von, circ pe ;¿¡ cys^crv :cr cer in corner: ş' farli jrept eie 
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ASr-ClOi.; h: ~C:A<sSo:.r5 ac:.‟-, ic?.:::: in conformitate cu tegi'e române -si 

rezon ..J STATUI. 

i/.scriSuri!'': em/i/Ano du ia ^.SCSIATIH vor purta antalul acesteia cup; 

inzând: denumirea, sede soc-a!,, ru. mărul c*e înregistrare in Recj:sirui Asociaţilor si rucioaţiiio.* do :m 

fir. or, .CdAuaro draşo/. roate oc.S.o; vor 
4
; v.?': :;e doar cu v- mrTCr:. unuia dintre asociaţi şi ştăro.piia 

proprie ASOGATIfi. 

... • • V x i x •;u. ' 

r>u:v;'.3M vrX'i. :;£D;:i>c c c * T &  

i.viîd: D'mmcirei A.-.Cu.io' caro "Sa-, r.r Orpnsrod Soios - SheiiaA Anima! 

Rcscue Missicndenumită îo conţinu"". COCS. A.'Tiu, conform rezervări! da denumire 

eliberaO ivi‘ 'A erm mCCP va fi rnunuar tu ne -caia ¿.etate emanând da ia Asociaţie 

Soi;.- ,A1 i Ar osen vi AcnCi-o, Von. Braşov, st *. tlnsnis, nr. 4, Se. 

u, Ap. 16. Hid. -Bn-sc“. 

A ATAC ASCUŢITA C ronsriCv. a mneru o dura-:?. ne determine 1 d izciva-er. T 

licliuarea 'eai-'/.ar. 1u--se în c. naŢie unvTmte ce 5VOU.TJ: /^ociadei şi cu respectarea OC nr. 
S f i i  o • ¡. 

CAOC bk...Â. Cf 

vco'a. ş\ O^SBTIVCA: crociAŢie 

.*iT.- S Anco T proc-js .va r vCCCon COCACiUl constă :n: 

BiOvXCLo bunăstarea c-mmu-eior ci; s rară scapăr;, luptei împotriva abandonului şi a 

cruzimii faţă de animale, promovarea şi apărarea dreouriior animalelor, intervenţie şi implicare 

in cazurile de abuz, cruzime, SDiîcate asupra anirnoiolor m ş; fără stăpun, inclusiv ceie aflate In 

A r.W-CH /As J UHK'. ./O' LUZi.: 00 l -'GtCCOi dO COldOC'/aOO 

închetei? cu acosta sau io coc.ucu: stmuvJ’jî uccocon, n vederea armonizării acţiunilor 

desfăşurate în scnjrrSmemir'si 

6.1 Per.vru nau.o-'d*:. eu,şom. ASCTIAŢC : outm desfăşură ceti vita ţ economice 

c.r icre si aa soră rce;--. o w . or duru 

Organ vane- ; /c :;um ■. »; i-paccacor A. -• ăr-jjr ce te.nat, ca reprezentativa; 

Organizarea ao rec O,afon, comunic, specie cod ac mc facere, reiaţii ce banan donate 

în ocasr scor d-scoer-i oda;cscgwi; 

Vânzare an ,mrrrr m A . v..j //: rsoorm foram pubUcctii. mustrate, eic) 

sau o: jvacu.  

ponto or-o dezrobi ce 

l .Ol, t ' • l- W om: stniuvuL 



... r:' :..::ZT. ' 

Presarea oricărei activităţi precise 'ie lego din care se poi obline beneficii în vederea asin urani auioflnontăr „ 

precum şr a tre
r
 eroe akor nurse eie finanţare pentru realizarea CDL re: ve!or. 

 

6.2. f î c c * «  ¿SCOAj
T
FÐ esile me t crezut fi: P bn: 

ber viciu; de adopţie ce u distinta; 

Cazan r.-mpoi m/perm oc renna; 

Pube::. :.. ; L. C.- • norme: fc •* /. y 

Lcii.bor -n si ¿rsoc -. r: cu ore. ‟ > n... O; samu. ev cancse persoane nzice sau jundica romene seu sufi ine 

şi ob tir. crea de fonduri; 

C ys-'¡zarea oc acţiuni ce vmurùirrla; in dome, dui ùCùMtdtiior exercitate. 

Oro niz :res de conferinţe; 

ART.?. Obiectivei« ASO':ÌAT»:EI sur*: 

3. 

PrerzerL ai h,J >dvre. animalelor n, şi fără stăpân, ìuptd împotriva 

co eden (Vi/-- şi e ormami: dee oc animate şi promovarea/apărarea 

Grepmn-or emù c/or ci. si ■ far . er oso; 

Irne: vende si far zi:ir, :c zeci. sesizate şi identificate de abuz, cruzime. 

ro\. Patnn >n.n epiicnie anim idelor cu sau rara stăpân, animalelor 

boifiuva, cu Oe. r.-c/jr, mei! or maţi;, pnn salvarea, preluarea si tratarea 

para cano vnrpu ea ■ l ţ esuta în famiiii adoptive. 

Dezvoltarea şi înfiinţarea unor centre de adăpost şi cabinete medicai 

veterinare deste-are animalelor fard stăpân, abandonare, p/cairn càia/, 

pipici, animale miosite în experienţele de laborator, animate sălbatice, 

gn rum şi oboare! sneoe bdpusn relelor tratamente sau greutăţilor 

rezultate db; Unu: ¡, nuri şi îngrijirii cc răspunzătoare, 

Cususe în escute cetim în baze standardelor impuse, de comunitatea 

internaţională r. ce ¡egea in vigoare, are ca scop găzduirea, hrănirea, 

t./ .*wVv nu.c caz. a..c tir z a r : . .  ai mea, deparazitai ea, vaccinarea, 

înuepnczjz muze cir, , nimb.nor precum sì plasarea lor în familii 

3 dopava; 

Dăjnoză şi if Pervenire in cazanie s-esizara ba încă'ca ~s a aispozipìior 

'egre in vgcvm pr zvdunesz s1 mocci de funcţionare a 
VrţnZHl  lin 6 OC V-  '*••>>; '• bpn ¿r. '-i > ppu ~bd iidWun3lăb/ea 

mvigli vş rmed; eo c rep. • urb-^ndor stiatein aceste adăposturi. 



/ ■•> 

I , 

!/£>:..\:? gr. 'ioc: ci. cdăposivbte publice, investigarea sterii de sănătate a 

mim se. d ş aecr-T ce .••Ktdor /v? necesare acdo unde s? 

impune, rmbiiimree câini ar crajmsdzati sau a celor rare au un 

ccm; prore nt v., ănt (agresiv), in scopul promovării acestora spre 

odei. de 

Fruin urarea cdnic' pentru adopţie dtn cadru! adăposturilor publice prin 

meerâCdjne directă cu posibili ser urător având ca scop socializarea sau 

prin vtogn: dierc- ei înregistrarea vidau a acestora ganim meciul virtual, 

temerar Z'
;
mc:;...nr , id

;
 stdr.ea i. ¡arvid adoptive, temporar sac 

eu.a.. £v?c '• i--'F,'osturir, ocru seu ai colaborare cu ano odaposairi deja 

exis cerne; 

Rerljcerea in mod căcfen-. ei permanent 3 nursă-urb ce animate fă** 

s .̂păn iu nd.g ijeai pi nr mm
1
, arh compa r mure ce si. divan, 

precum si a ioc-era snimnicior sodvsd: in emile doptâioere pentru : 

,>! vt. un-.' o.UD. vn 
1
 ciute cu c*. 'i *>». confrunt.i comum torre du- 

Ros.! 'na ;nprecec; 

Frc ‘revanşa dreptului Ir: viaţă ai znimpeior v? condiţii căt mai bune, 

:cvaK u socru -mamele m-~' ir nona;di oaremm impuse de bot 

Stopare?, ucuzurr,/ m-. cer, fir si a acievr de cruzime împotriva 

ană rudelor, prin e eunuc a\>ceaidţilrr competente io domeniu, in vaderse 

apia orii măsudiu' hgeiu op .>:v impun împotriva celor corn se fac 'inovaţi 

P.- eck i ac r :■ v.- d ■ s.urr.i "cuie s:S>>u '. or. 

itrcu» U ’.Cciu On. jK.ca votam,are. incluşi» cu vi soodi p&ntnv 

examinarea şi maure: u/dme. u. ** dofa r̂izote Cu şi fără stăpân, penau 

rmcgordd? no cos,.cr răspăr,scai
:
 ■ cricurimici; 

SuSiisnâ' v: urca sc-sm se si du seini dud stepă;: greaun d uite animale 

Ccastruceiu şi re, educ ocrşauido: ac centra de adăpost pentru 

â“h:~:i~ re*-" siop'Ş si a c. 'apucase, abandonate si maica ta te. 

i.:icr,.iccm şi eu JicseJu.-.dcnx/or c,escorte ¡n domeniu! protecţiei 

timpuriu ■■■dndudu 

Sumau-euva c- 

i ren su- 

 

i.uU‘ ». U-UU  „e, c . 

'tegrares ,n hmiiie a 

t 



Dezvdzarec. unor programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte Jnstiîup! publice . 7 

private, di. {: d // din străinăiaie, având drept scop crcrura unor rş tuni specifice de protejeze a 

animalelor şl drepturilor ac-Dior:; 

Propunerea si implementarea unui pian de îmbunătăţire a condiţiilor de viata existent? din 

adoposvriie publice în cazurile sesizate, prin economie.. cu hS
:
¡Cuşca p.x. C-. ■cur.di 

nxpucate, 

Seime. ec si promovarea tn societatea romanească a milei şi compasiunii feţii de suferinţa 

animalelor: 

C :.T plierea de partenc late cu insântiiie publice şi private din domeniu' protecţia anima Dior 

pentru elaborarea de proiecte destinate protejării urb; Ine- ncenă a,. ar iwaicJor ?n România; 

Promovarea drepturilor sni/mieio'prin organizarea de acţiuni informative şi educe:hm destinata 

informării corecte a cetăţenilor, inclusiv elaborarea ic- r mniurese didactice auxiliare şi 

promovarea ior prin parteneriate cu 

r. x, ::
 fjnnuce Şi '~"'i'ct v. 

Ore xuzaree de t tăuni de voluntariat în domeniul activităţilor exercitate; 

Cc,adorarea cu persoane m iez, jurnice, organizaţii nonguvernamentak: institut:: ce sta in 

vederea pana ii m practică a unor proiecte de interes corni, i, prin pară parce /: acţiuni de iotby, 

cu respectarea legislaţiei în v.g .vun in vede: ea promovării legilor în domeniul proiecţiei 

animalelor; încurajarea acţluniior de cooperam >/ împăcarea tinerilor ş> adulţilor în activităţi 

civice de interes conunkar; 

MSigumroa proteedei şi a apărării curmai dor, educarea cetăţenilor cu privire d sr/meic 

promovarea unei mentalităţi corecta privind reiaţia (dintre camad şi cntxcnp viată cx o 

convieţuim paşnică, inclusiv din punct cc rec,ere ¿. imp/icai *•> 7.- * peru/v/ sana^aie. 

Combaterea, păr: mi/oace legea o cruzimii şi relelor tratamente ap/icaic ■ ni nur ior; 

luăivmcc ¡egd> x .or o./ rite ruge:uzaţii si persoane fizice din ţară şi străinăc re LU mirese comune 

cu cern ale asociaţiei, prin schimburi de experienţa, proi.ee comuna; 

Prevenirea abandonului si c cruzimii fagi de animale orie cumani- ce coi gliei iritare 5. . duca 

ţiu ir- c; aer, te si şcof. Scopul acestei campanii este c\- a ■ansidide x uo a ăx.c cccăă ce 

înseamnă un animat de companie, cum 53 sc cumpuxc ce zcxxcaic P cum să devină stauam 

responsabili; 



31. Conceperea, recuzarea şi editarea de mate riale educaţionale în domeniu! îngrijiri! şi protecţia: 

animalelor sub forma tipărită şi în format electronic, concretizate şi în cădi, cursuri, pubî:cotii 

periodice, pliante, afişe, broşuri, pre grame in for,.; Pice, filme, programe video şi audio pe 

suport tipărit, CC/i. '/n şi a-ta rup orturi dacice c::u electronice: 

32. Atragerea de noi membri in cedrul Asociaţiei, criteriile fundamentale fiind ede bazate pa 

hizgritata, moralitate, seriozitate, solidaritate,compasiune, conşt.naoz mc, p irsavarcntâ ş/ se -

neant, t. 

ĂRT.8. 

psu&îriQKmi ksocmjm 

ASOCIAŢIA are un patrimoniu iniţi:! do 300 iei, constituit din aportul 

membrilor i'or :;i .ron. ir oara Pctlinonrji ASOCIAT/Ict coate fi majorat conform prevederilor pmmarm u
!
„ 

ntatur. 

i UhiJUL ‘'îs 

DCBÎ.NDSSLEM Şi Um&mEACALÎTMŢ-Î DE 

ASOCIAT 

A&T.9 Cetatea oe ¡rumore al Asociaţie: $e poate ooţine oricând de oda: perror*?. i/,s a.j 

judo,că in a;.. / romana sau străină, in caza solicitării acesteia. 

AftTJXe Condiţliîe uo adm;.ere in ASOCIAŢIE: 

yj Persoanele fizic ? să aibă capacitate deplină de exerciţiu; o) Persoanele juridice se fi dobândă: 

personalitate juridică in conformitate cu hcăsfiu* în dgoare /a data solicitării; 

d) Si- rug -,ască şi să accepte st. vavra, actul constitutiv şi sra tutui Asociaţiei; 

fi) Să fie : ecornanaur de cei puţin or. membru a! Asociaţiei, care garantează 

indgntaceă /nom a * viitorului ¿.sudat; 

■o) Pe comandarea st fie va Udată ortn vetui a 2/3 din numărul membrilor, in cadrul Acum. fii dane roia: 

p ■  
f) Semne rea 

f - 

A ST. 
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... 'ccccdfie!/ 



Mambrif de onoare dobândesc această calitate, acele persoane fizice sau juridice on 

ţara sau :*reineta•;« care acîec un epc.t deosebit în realizarea ob. •cdveior dsocavih 

propun ares nianl/iic.' fondatori, fără drept de a vota. .cenP. i:  Korp'.ze or: - 001. 

do:;f „oi :z c: rere aceasta calitate persoanele d
:
n ţară şi străinătate, cere contribuie 

direct material sau financiar ia susţinerea . d.v.uriiio • ASCCÎ-ŢJE D re:-, izare? 

scopuriix acesteia. Membrii susţinători 
L' .* i.i" 1. 0\* Oi,. 

ART,?.?.. Procedura ca C.creptare a noilor memorii se realizează prin hotărârea Adunării 

Ger,urme s AsocLp'ior Acceptarea noi.or membrii se realizează prin hotararea Consiliului Director, cu 

votul majorităţi; absoluta, Consiliu! Director va ţine evidenţa tuturor memoriicr acD'i, ? emor c-.:ro s-

au retras şi o ceD* cura < u fost excluşi. Calir-itea ce asocia': este personal? s: ne. ,'icu. "i , sa nu 

poate trece i-5 succesori. 

ÂRT.13. Asociatei poate de drept să ir.să oricând din ASOCIAŢIE, cu condiţia să comunice 

hotărârea Consiliului Directe, cu ce! puţin 15 Ale Inamte. 

,, y .y ţ ţ - Vi . . 

o} 

O] 

d) 

r 

Crr.u- ik du azcLcmre din Asocir.d 
;
 se; r: 

Cm.: tarea coti-ic¡..ci timp de mm Zur;/ consecutiv si rafuzu! pLţii coti¿apa in Carmen De io 

¿De cte ia nori fi cerea făcură asocia ¿viui, aspect constatat cic cum. Adu ne rea Generală e 

Asocia ţihr, prin hotărâre; iXarespectara prevederilor statutar. ori a hotărârilor Consi/iu/ui 

Director; 

Sh Jâfi?f âsoasfeii. ? ir.corr.paJL V;- cu cnUtacee de asociat intr-o ară asociaţ ie norp rom; 

La sesizarea făcută ir; scris de către unui sau mai mulţi asociaţi, prin care se arar fapte 

săvârşite o'e către un asociat fapte prin care activitatea 

\sucisdt
:
 ar avea Je suferă; 

Ca urmam: a o mi rond mn m pin hotărâre judecătorească ramase definitivă, pentru 

sâvcmiroa. ano- fapte cu caracter penai care ştirbesc 

im- cmc a A.' ndaţien 

Inc. cari ct. va s 

organ* ar ca-' co< 

apérate ni; r evederilor statutare şi Je hotârarUcc cmc ase 

Asociaţiei; gr¿ vitaiea va n staoHka de către 

tomisis de discicf:: ¡ă; 

ART.1ED vs f pronunţară- pn- cpcrcccc 

maionidtii absolute, după ascultarea o:.ui y. cauză. 

ssă.ccei. re: . ore r: <a temea re o- m cauză, ‟n trmer ce 7z;.e 

calancrraet, ¡ar în terme- ce 10 z:~ a -a dea: torrear/ za. în cauză poate somita, motivat. 

Adunării Gene-r:: a AocrG: c ev rP'oa retir r
;
 de -rcijce'c, 



mi. 1?. 
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5. 
î- 

A<ociuţii cam su retrag sau care au fost excluşi, cu excepţia membrilor 

fondatori nu au nici un drept asupra patrimoniului ASOCIAŢIEI, Ei rămân obligaţi a achita 

cotizaţia pe timpul cât au avut calitatea de asociaţi. 

CAPITOLUL ¥11 

~ ommA'jr-s. ASOCIAŢILOR 

\snr.is. 

V 

¿>7 

r// 

 

AR s. 3. t. 

ei) 

V 

W 

d) 

d)  

0 

o) 

n; 

Asociaţii ais următoarele drepturi: 

Âuto-iomL •>? ergenizeree şi desfăşurarea activităţii ASOCÎAŢSEI cu tcnc.Ha resnecmrii 

stric-o . Sus a ¿tutui acesteia; 

De a chem. sprijinul cailfcat di ASOCIAŢIEI in realizarea scopurilor şi obiectivelor acesteia; 

De a fi reprezentanţi cu drept de vot în organele de conducere, de a alege şi de a fi a ian în 

aceste organe; 

De a f: informai, ¡a cerere, asupra activităţii ASOCIAŢIEI, având acces direct ia documentele 

acesteia; 

Accesul ia în formaţiile şi datei e ce vor fi deţinute de ASOCIAŢIE şi acesui in baca materială 

a acesteia, cu scopul valorificării acestora în interesul 

rm/rsm i.i ca;,.:. .. ASOCIA 7IEI 

v nocfdplsentoffigap: 

Sa respecte Stomac ASOCIAŢIEI; 

Să participe !a Adunările Genera le ale Asociaţiei; 

SI nu Denigreze cciri/f :ea ASOCIAŢIEI in iuLriorui sau in exteriorul el; 

SC păstreze cor. icncpsiriatea activităţii Asociaţiei; 

Să respecte orice angajament scris făcut de Asociaţie; 

Să nu aducă prejl dioi mata ici.: şi [narcis Asociaţiei; 

Să participe, a
r
. mei când sunt soiidveţi, ic acţiuni deosebite, de maxim în tyes se. / unge. u ă 

cm erpunzâi acre scopurilor ASOCIA ŢIEÎ; 

Si acrite senzaţia lunari, 

Ste hi'; rea cuca tumulul cotLcţiel iun: re. 

ri-rmp u;i   

'ic.svs%$z:& Pkr xi ÂSQCÎAŢJH 

A RT, 2 f*. rin trimes iui A sedat iei se completează permanent cu; 

a) Coi daţii ie nemurim:- săi. 

b) fhrnn.ri de â bugetme de ster şi/şeu bugetele locale; 



AST. 

Resu: 

Donaţii, sponsorizări, legate pr, vino terenuri clădiri, surne de bani, acţiuni, vaiar, mobiliare si 

orice uite bunuri, io ice acestea fiind acceptate "in cord;tuie /■ gii şi eie prezentului si àu
r
; 

Venir ni c aţinute cin acidi iade scoicmice di coir desiasi •■are de cede Asoc ape; 

A/re .erse fri veni! prevăzute da lego; 

Au serper :, psirinvoniù :JÙ A COCCA J fiditi constai* în; 

a) 

b) 

c) 

<
V 

ri  

J/ 

k) 

o 

C'V 

-, )  
-7 

Cordai in k sn, arò a me rubi iior A SOCI A i 7EI; 

AjUoaru materie:'' si Ponesti, du-:ci moti A si imobile din patte unor pere: .ne ni de şi juridico 

cd ieri şi sire înota te; 

Organizarea de r. : anii asud sportive; 

Contribuţiile crunte de tem, persoana fizice soc juriu, ce române sau 

susine; 

Donaţi:/-, piu iert
1
 ie aie eurer t: premier va fi ASOCIAŢIA. : 

vvaonrjcii cot iene dorOsw ~su acciviUiţnor ASCCiAJÌEì; 

Cmud-’ -m pi sona ; Pufda di■> parte, inombrìior Asociaţie
1
 prxurn şi a 

aito: por. mane Cute sau juridice, din p- si sa u sire inaiate: 

fonduri alocate in secarea rudi dii mic. programe de dezvoltare în cadru
1 

unor proiaUi guvernamentale seu aia administraţiei locale: 

Dus oue pi divide;mau ¡ezukate din plasarea sumelor disponibile, h 

U i.Jf ;(J. > ll t «.Ar, Un f CÎ( 

Di video a da soc/atat/ior comerciala înfiinţata du ASOCIAŢIE; 

i/mdtur rc “Uzata din : rtdrâp acer:' mfr> directe: desunse obţinută do ia Bugatu; do srat 

şj/SLU de ia Bugetele loca ie; Sponsorizarea da către o ripe contrihî bi! cu un procent as 2 

% din inno mui rii'; vandui n-\ u, ooztni‘. în canfori aitate cu orevededh an. 57 

Sì dă din Legea no 571/2003: presentai se puste modifica în funcţie de uspczinfu i;pair.; 

fry.ù- •• ubai,, dpgiawaa d>'dgjcniLd'a. în cordrive fâşii; 

Ano oro- ..O:....;; y da iag. 

sale jdMrfwnrJ, ve Uf ASOCIA lidi vor pelea fi folosite şi destinate.: 

■h Pentru marcarea scopului şi cdkctfvu/cr propuse de cadre asociaţie, conibi -r, ad. 5 ş ' 7 di : prezenta
1
 

Sic tut; 
n V ■ - • - . ■ > >  . .  •• - - ss •>» *//.*•... r , -  r>x> -~m •v».« -, 
• • ■ • -• •• -  .....  ---------------------------------- -•«>•••■” • ' ••••-• •- <• u -
 *i. . • V 

procura mu nu nmn
:
-ude c utiişjc •/: rm;fc "mirate cu scopo' <i obiectivele ASOC; ŢIfp 



c. Pentru organizarea şi suportarea de activi ta ti educatoare de venituri, care să conducă ia 

dezvoltarea patrimoniu!ui asociaţiei, pentru o mai buna realizare a scopului propus; 

d. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor generate de buna funcţionare a aciivitâtii ăbocic '.ivi- 

care nu contravin scopului acesteia si nici legii. 

ASOCIAŢIA va putea valorifica o parte din bunurile materiale primite ca 

ajutoare sau donaţii, în cote:.; şi limitele prevăzute de lege, pentru crearea de disponibilităţi 

bai.eşti. arc vor asigura chciiuielho generale de funcţionara a ASOCIAŢIE. 

AR7.2Ţ. ASGC.mJ'iE: per. ; ir.fiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de ASOCIAŢIE 

cin activităţi.o acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comercial?, se 

vor folosi în mod obligatoriu pentru realizarea scopului ASOCIAŢIEI. 

&R7>2J. ASOCIAŢI/', poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă 

acestea au un caracter accesoriu r
:
 sunt în legătură cu rcoc-J ASOCIAŢIEI. 

•; OM 

CAPITOLUL DC 

ORGANIZAREA s.t f imcfiommA  ASOCXAŢXSI 

C-uets ?h.:. gzhrtla: min. - 

•• Adi. isrea Ocne
r
a

!
ă şi 

* Consiliu. Director. 

ART.2i. Adunarez g&isr&fs este organul de conducere, alcătuit din totalitatea es odati lor. 

A*rr.25. 

a) 

b) 

c) 

c) 

'/ 

ART.27. 

centro- permaner: s 

"?r;." C-3KC :-r. 

Cr. muntenia Adunali; Surierdis cuprinde; 

5tt biiireu strategiilor generale şi a obiectivelor generale aie asociaţiei; Aprobarea bugetului cu 

veni cuti şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; Alegerea şi muccc :ce mambdìur ConsUvfui 

Director; înfiinţ me-? de filine; 

i iod:fi cere; SAC?:..- constitutiv şt ai statutului; 

Dizolvareşi Hei Da. ea esodatici precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor răi naşe duna ier 

Dare, cu respectarea pr? vederilor din prezentei statut; Majorare s p-tnr; - c r;p scucete„ 

<■' rmc-Stame de efectuare; 

Acvra*ce V.z-'-bD se • "m ."es:? ;.G; ' c osta ce sr 3 are c-ep: de 

ne*>rtc; ss „ar* iaa. tr ‟pru‟ r ? CerrDv:j Crecrcr. 
"ar i  bd'a-.L.i este a:a o;s stordi f: prezenta majorităţi absolute a 

< 

A 
t t 



In căzu: i'n care cvorumul nu se întruneşte la prima convocare se ve botare o 

noto dală pururi: îr. rum rea Animării Geno:ala. t are va fi vaiaM constituită mrli-erex de numărul 
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ART.51. 

ÂRT.52. 

ART.53. 

ASOCIAŢIA poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică. 

Prezentul Statut se completează cu toate dispoziţiile legale în vigoare. 

LiteŢ‟e eventuala apărute în baza activităţilor Asociaţiei vor fi soluţionate 
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LL 

am; i Cll7.lt.. ti. unor neînţelegeri, litigiu; se va soluţiona conform legislaţiei române în 

vigoare. 

Orice prevedere din Statut, contrară dispoziţiilor legale este rulă de drept. Prezentul act: 

constitutiv a rost redactat şi atestat cu dată cercă, în 7 (şapte) exemplare 

origina! ş do către Cabrai avocat Ioana Aurica Popşcr. 
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ROMAN IA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

MUNICIPIUL 
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro 

Catre, NR. 24.167/22.08.2017 

SC PABLOTIM STAR SRL 

Fagaras, str. 13 Decembrie, nr. 104 

In atentia D-lui Administrator Paul Flucus 

Având in vedere notificarea nr. 10758/20.06.2017 emisa de către DSVSA - Braşov si înregistrata 

la Municipiul Fagaras sub nr. 18026/21.06.2017 ca urmare a controlului efectuat la adăpostul de câini fara 

stapan gestionat de societatea dumneavostra s-au constat o serie de abateri grave de la normele de bunăstare 

animala pentru toti câinii cazaţi (boxe insalubre cu pavimente si pardoseli distruse, pline de dejecţii sau 

dejecţii diluate cu apa reziduala , pereţi murdari, resturi de oase ,etc) ce conferă un aspect insalubru si 

neîngrijit întregului adapost pentru a căror soluţionare s-a acordat un termen de 15 zile sub sancţiunea 

suspendării activitatii cu privire la cazarea câinilor fara stapan. 

Prin adresa nr. 18026/30.06.2017 s-a comunicat solicitarea de remediere a neregulilor constatate . 

Prin adresa nr. 19.640/06.07.2017 SC Pablotim Star SRL a comunicat masurile îndeplinite. Ca urmare a 

verificărilor ulterioare vi s-a comunicat adresa nr. 19.640/10.07.2017 din care reiese ca masurile impuse nu au 

fost remediate. Pana la acest moment nu s-a primit nicio comunicare cu privire la remedierea neregulilor. 

Menţionam ca si in anii precedenţi au fost cosntatate o serie de nereguli cu privire la gestionarea 

câinilor fara stapan. 

Fata de cele menţionate mai sus rezulta incalcarea următoarelor obligaţii de către concesionar art. 

5 din Caietul de sarcini - anexa 2 la HCL nr.28/27.02.2013- lit. d) pct 1-5; îit. f; lit. h; lit.i) pct. 2; lit. j); art. 10 

din Caietul de sarcini - anexa 2 la HCL nr.28/27.02.2013- lit. 1; lit; lit. m; lit. n; lit. r; lit. s; lit. u; lit. z si art. 13 

din Caietului de sarcini anexa 2 la HCL nr. 28/ 27.02.2017 - lit. c; lit. d; lit. f; si lit. I, corroborate cu art. 18 din 

Contractul nr. 12749/06.06.2013 lit. f; litm; lit. n; lit. o; lit. t; lit. v ; lit. z ,raportate la art. art. 3 din contractul 

nr. 12749/06.06.2013 cu privire la faptul ca acest caiet de sarcini face parte integranta din prezentul contract. 

Drept pentru care, in conformitate cu preverile art. 30 litd) referitoare la încetarea contractului in 

cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere cu plata unei despăgubiri in 

sarcina concesionarului raportate la prevederile art.31 alin 2 - Concedentul isi rezerva dreptul de a rezilia 

contractul de drept in cazul neindeplinirii de către concesionar a obligaţiilor ce ii revein pentru o perioada mai 

mare de 15 zile consecutive, si ale alin. 4 - Pentru nerespectarea normelor sanitar-vetrinare , obligaţiilor de 

mediu - in mod repetat- pentru neindeplinirea indicatorilor serviciului si a programelor de investiţii 

concedentul are dreptul de a rezilia unilateral contractul , va notificam cu privire la rezilierea de plin drept de 

la data primirii prezentei a Contractului de Concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de 

gestionare a animalelor fara stapan din Municipiul Fagaras nr. 12749/06.06.2013. 

http://www.primaria-fagaras.ro/
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şi PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  

 

 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BRAŞOV  
SERVICIUL ANTIFRAUDA 

Compartiment Politia Sanitara Veterinara a Animalelor 
 

Nr. > din 20.06.2017 

NOTIFICARE 

Primaria municipiului Fagaras, judeţul Brasov 

Subiect: adapost câini tara stapan str.Hurez nr.7. mun.Fagaras. ¡ud. Brasov 

Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, a efectuat la data 

de 19.06.2017 orele 12.00 un control anunţaţi de la orele 9.30.) la adăpostul de câini tara 

stapan. gestionat de S.C.PABLOTIM STAR S.R.L. Fagaras, constatând grave abateri de la 

normele de bunăstare animala, pentru toti câinii cazaţi in adăpostul clin str.Hurez, nr. 7 zona 

Fabrica de pulberi ( boxe insalubre, cu pavimente si pardoseli distruse, pline de dejecţii, sau 

dejecţii diluate cu apa reziduala, vase pentru apa si hranire unice/boxa si insuficiente, mai exact 

un singur vas la 4-6 câini, pereţi murdari de fecale si degradaţi, boxa de carantina/post-operator 

complet degradata si insalubra, întreaga zona de acces -aleea din fata boxelor- murdare cu 

fecale si urina diluate in apa reziduala precum si resturi de oase. ce conferă un aspect insalubru 

si neîngrijit întregului adapost. Animalele(cainii) cazate aici suni precar îngrijite, murdare de 

fecale, curăţenia mecanica a boxelor se tace in prezenta acestora intr-un spaţiu ingust, 

incomod pentru îngrijitor si in condiţii de chin pentru animale, acestea fiind in mişcare prin 

întreaga apa murdara de fecale si urina. Niciun spaţiu destinat câinilor nu este corect curatat si 

igienizat in condiţiile in care suntem in plin sezon de vara. 

Facem precizarea ca pe întreg perimetrul (împrejmuit cu tabla ). in exterior, se regăsesc resturi de oase, 

mirosul fiind ihoros. Prezenta resturilor de oase se remarca si 

Pa ;IIK i din J 

Adresa: Str. Calea Feidioarei Nr. 20 A, Cod Poştal 500450 ; Telefon:0268440257, Fax:026B441722. E-mail:offîce-

brasov0ansvsa.ro, dsvbv@rdsllnk.ro, Web: www.dsvsabrasov.ro 
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la nivelul boxelor, hranirea câinilor cu oase crude, fara tratament termic si tara supraveghere 

pentru evitarea accidentelor, nefiind autorizata. 

Prin urmare, va rugam sa verificaţi la fata locului in adapost neconformitatile existenie 

si sa dispuneţi remedierea acestora in temei legal si in temnele prevăzute in Fisa de inspecţie 

privind respectarea normelor sanitare veterinare cu referire la proiecţia câinilor fara stapan, pe 

care o anexam in copie prezentei notificări. 

Totodată anexam si Nota de inspecţie înregistrata la nr.6 din registrul unic de control al 

operatorului (înregistrare nr. 10684/ 20.06.201 7  la DSVSA Braşov). 

Masurile dispuse precum si modalitatea de rezolvare a acestora, va rugam sa le 

comunicaţi Direcţiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, intr-un termen 

de 15 zile de la primirea prezentei. 

Nerespectarea acestui termen de remediere si raportare a masurilor ce vor sta la baza 

rezolvării neconformitatilor constatate, va atrage suspendarea activitatii cu privire la cazarea 

câinilor fara stapan in locaţia respectiva. 

De nerespectarea legislaţiei specifice in domeniul gestionarii câinilor fara stapan pe raza 

U.A.T. Fagaras sunteti direct răspunzători. In drept. O.U.G. 155/2001 .cu privire la aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fara stapan, H.G.1059'2013 cu privire ia normele de aplicare 

ale OUG 155. Legea nr.227/2002. Legea 60/2004 si Legea nr.205/2004r, cu privire la protecţia 

animalelor. HG 984'2005 r cu privire ia sancţionarea abaterilor de la normele sanitare veterinare in 

vigoare. 

Cu stima, 

Director Bxtecutiv 
Dr. Enache Dbrin Valter 
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

 

DIRECŢIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR BRAŞOV 
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Catre, 

 

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 18.026/30.06.2017 referitoare la controlul efectuat de către 

DSVASA Braşov la adăpostul de câini fara stapan va comunic urmatoareler: 

cu privire la igiena in interiorul si exteriorul adăpostului - situaţie remediata in ziua controlului. 

De altfel, programul de curăţenie s-a început in dimineaţa zilei de 19.06.2017 si s-a continuat si 

după control. 

cu privire la separarea câinilor agresivi si a masculilor si femelor in boxe - câini au fost separaţi pe 

talie , sex si agresivitate. 

cu privire la recipientele de hranire a animalelor ne aflam in procedura ade achiziţionare, cu 

privire la asigurarea prezentei zilnice a medicului veterinar- atat medicul cat si tehnicianul veterinar sunt 

prezenţi in adapost zilnic. 

Cu respect, 

 

STAR SRL 



 

ROMANIA 
JUDEŢUL BRAŞOV JAí?, 

M U N I C I P I U L  FĂlĂBâŞ 
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00-40 268 213 020 

Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email - seKretariat@prirnaria-fagaras.ra 

Nr. 19640/10.07.2017 

Catre, 

SC PABLOTIM STAR SRL 

Fagaras, str. 13 Decembrie nr. 104, jud. Brasov 

Ca urmare a adresei înregistrata la Municipiul Fagaras sub numărul din antet referitoare la 

îndeplinirea masurilor constatate in urma controlului din data de 19.06.2017 realizat de 

reprezentanţi ai DSVSA Braşov , va comunicam ca in perioada imediat următoare s-au efectuat o 

serie de verificări Ia adăpostul de câini fara stapan rezultând următoarele: 

curăţenia in jurul adăpostului este superficiala, sapele uzate nefiind reparate; nu 

au fost separaţi câinii pe sexe ; 

medicul veterinar nu a fost găsit in adapost la nici una din datile in care s-a făcut verificare; 

permanenta in adapost nu a fost asigurata; 

in nota de constatare întocmită de DSVSA Braşov se face menţiune despre hranirea câinilor 

cu oase crude netratate termic, astfel incat, pentru a inlatura orice dubiu cu privire la alimentaţia 

animalelor , va solicitam respectuos sa faceţi dovada asigurării alimentelor necesare hranei zilnice 

prin prezentarea facturilor. 

Totodată, in perioada 06.07- 09.07. 2017 in intervale orare diferite cuprinse intre 05.30 AM 

si 16.30 PM s-au efectuat verificări cu privire la modul de îndeplinire a prevederilor contractuale, 

rezultând următoarele: 

- medicul veterinar nu a fost găsit in adapost la nici una din daţi; 

- permanenta in adpost nu a fost asigurata; 

ca urmare a celor de mai sus ,nu se poate confirma si dovedii examinarea zilnica a 

animalelor din adapost. / 

Fata de aceste aspecte va solicitam ca in termen de 5 zile sa remediaţi cele descrise mai 

sus si sa declaraţi programul zilnic al medicului veterinar, al tehnicianului vetrinar , numele si 

datele de contact al persoanei care asigura permanenta in adapost. 

Cu respect, 

PRIMAR 
<fr % \ 

SUCACIU GHE0^GSÚ- * „ 
o ^ 

SECRET 

GIUNCA 7\ V 

NR. 

CRT 

NUMELÈ/RENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ 

l Ciont Valentin Viceprimar 10.07.2017   

2 Hartoaga Ioana Director DAPL I0.07.20l7   

3 Mocanu Claudiu Consiler adapost câini 10.07.2017 A-   

 
U' 

J' u, -PA CLA. - 

http://www.prirnaria-fagaras.ro/
mailto:seKretariat@prirnaria-fagaras.ra


 

  

 

ROMANIA 
z2.t, JUDEŢUL BRAŞOVJ l, 

MUNICIPIUL FÂ@Â^&Ş 
CENTRUL GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI J 

JAC , 
CENTRUL GEOGRAFIC AL ROM&NIEI J 

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 020 
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Nr. 18026 din 30.06.2017 
Către, 

PABLOTIM STAR SRL Fagaras ,Str. 13 

Decembrie , nr. 104 D-lui Paul FIucus 

Urmare a controlului efectuat la data de 19.06.2017 de către DSVSA Braşov la adăpostul de 

câini fara stapan au rezultat o serie de nereguli consemnate in adresa nr. 10 758/20.06.2017 si a fisei de 

inspecţie. 

In vederea eliminării neconformitatilor existente in adapost, va revine sarcina de a remedia de 

urgenta următoarele deficiente constatate : 

-efectuarea curăţeniei generale si a igienizării in interiorul si exteriorul adăpostului 

-separarea câinilor agresivi 

-separarea câinilor masculi de femele in boxe 

-repararea pardoselilor 

-asigurarea hranei corespunzătoare, evitând pe cat posibil hranirea cu oase crude -tinerea evidentei 

câinilor la zi, astfel incat sa corespunda registrul de consultaţii si tratament cu registrul de capturări 

-asigurarea prezentei zilnice a medicului veterinar 

Totodată vom analiza modalităţile de rezolvare si a celorlalte nereguli semnalate de echipa de control. 

Acţiunile intreprinse precum si masurile dispuse pentru rezolvarea celor sesizate urmeaza a fi comunicate DSVSA 

Braşov. 

PRIMAR .. :"-
: 

GHEORGHE SUCA'CîU 

SECRET/VR 

LAURA ELENA GIUNCA 

A 
 

Nr. Funcţia s^/atributia 

Numele si prenumele 

Data Semnătură 

1. Director DAPL Hartoaga Ioana 30.06.2017  

2. Sef Serviciu Bica Adrian 30.06.2017  

3. Consilier Mocan Claudiu 30.06.2017  

http://www.primaria-fagaras.ro/
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


 

ROMANIA 
JUDEŢUL BRAŞOV * îf; 

 

MUNICIPIUL 
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro 

Nr. 18026 din 06.07.2017 

Către, 

DIRECŢIA SANITAR VETERINARA BRAŞOV 

Compartiment Politia Sanitara Veterinara a Animalelor 

Braşov, str. Calea Feldioarei nr. 20A, cod postai 500450, jud. Braşov 

Luând in stricta considerare notificarea dumneavoastră înregistrata cu nr. 10758 din 20 iunie 

2017 si nota de inspecţie din 19.06.2017 privind respectarea normelor sanitar veterinare, cu referire la 

protecţia câinilor fara stapan din adăpostul gestionat de SC Pablotim Star SRL in care se subliniază o serie de 

nereguli, va facem cunoscute următoarele: 

- Cu adresa nr. 18.026/30.06.2017 a fost notificata SC Pablotim Star SRL cu privire Ia remedierea tuturor 

aspectelor sesizate cu termen limita de 15 zile de la prima notificare. 

- In data de 06.07.2017 prin adresa înregistrata sub nr. 19640 ,SC Pablotim Star SRL a comunicat 

Municipiului Fagaras remedierea aspectelor sesizate in urma controlului. 

-Verificând Ia fata locului neconformitatile sesizate si a modului de remediere de către SC Pablotim Star SRL 

,solicitam prelungirea cu 10 zile a termenului de comunicare,termen pana la care consideram ca se pot 

remedia constatările dumneavoastră. 

- SC Pablotim Star SRL este monitorizata in vederea respectării prevederilor contractuale asumate si 

totodată a prevederilor legale in vigoare in materie. 

- La acest moment Municipiul Fagaras se afla in procedura de identificare a unei zone pentru realizarea unui 

nou adapost. 

Cu respect, 

 

NR. 

CRT 

NUMELE/RENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ 

1 Ciont Valentin Viceprimar 06.07.2017 (/[//$ 1 ti 
2 Hartoaga Ioana Director DAPL 06.07.2017  

3 Mocanu Claudiu Consiler adapost câini 06.07.2017 
... 

http://www.primaria-fagaras.ro/
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


 

CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1 

MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 

FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL 

MUNICIPIULUI 

AVIZ NR. / 23.08.2017 

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 

Locale, republicată 

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU^VIZlvĂZA) favorabil proiectul de hotărâre 

privind: 

Aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului public a animalelor fără 

stăpân din aria UAT Făgăraş 

Amendamente propuse: 
* *

 

PREŞEDINTE, 

Negrilă Ion 

S
E
C
R
E
T
A
R
, 

Ş
u
t
e
u
 
M
a
r
i
l
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a
-
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* 
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Cod: F-18 



CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 

COMISIA 3 

COMISIA PENTRU SERVICII 

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 

ŞI AGRICULTURĂ 

AVIZ NR. & / 23.08.2017 

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată 

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU^AVîZEAZĂ) favorabil proiectul de hotărâre 

privind: 

Aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş si Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului public a animalelor fără 

stăpân din aria UAT Făgăraş 

Amendamente propuse: 

4 • c 

PREŞEDINTE, 

Popa Ovidiu Nicolae 

SECRETAR, 

Lup Lucian 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5 

MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 

APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 

RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 

LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 

PROBLEMELE MINORITĂŢILOR 

AVIZ NR. 13 / 23.08.2017 

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 

Locale, republicată 

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVJZE7tZĂ) favorabil proiectul de hotărâre 

privind: 

Aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului public a animalelor fără 

stăpân din aria UAT Făgăraş 

Amendamente propuse: 

A~  _______________________________  

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan Ion 

 

SECRETAR, 

Malene Petru 

 

Cod: F-18 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 

AVIZ NR. /J / 23.08.2017 

COMISIA 6 

COMISIA DE TURISM, RELAŢII 

EXTERNE ŞI INTEGRARE 

EUROPEANĂ 

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată 

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NUAVÎZEAZĂ) favorabil proiectul de hotărâre 

privind: 

Aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş si Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila s Animal 

Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului public a animalelor fără 

stăpân din aria UAT Făgăraş 

Amendamente propuse: 

 < 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

Cod: F-18 


