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PROIECT HOTARARE NR.

privind modificarea şi completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 privind aprobarea asocierii 
Municipiului Făgăraş cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, 
Săcele, Hălchiu, Sânpetru Feldioara, Crizbav, Prejmer în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei 

Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit In
şedinţă......

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 3659/01.02.2022, 
raportul Serviciului de Utilităţi Publice - Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, 
Asociaţii de Proprietari, mediu nr. 3659/1 /01.02.2022 se supune spre analiză, verificare şi aprobare 
modificarea şi completarea Art.8 din HCL nr. 182/28.06.2018 în sensul desemnării reprezentantului 
Municipiului Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi 
Protecţia Animalelor.

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local________ ;
Având în vedere Actul Constitutiv şi Statutul ale Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi 

Protecţia Animalelor, HCL nr. 182/28.06.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu 
localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru 
Feldioara, Crizbav, Prejmer în cadrul Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia 
Animalelor, încheierea Judecătoriei Braşov pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 
18.10.2018 în Dosar civil nr. 24368/197/2018, prevederile OUG 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificata şi completată, raportate la HG nr. 
1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001.

Luând în considerare art. 129, alin (2), lit.d), alin. 7 lit s) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

în temeiul art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I -  Se modifică şi se completează Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 care va avea 
următorul conţinut:
„Art. 8. Se împuterniceşte domnul Ştirbu Cosmin Gheorghe, Viceprimar al Municipiului Făgăraş să 
reprezinte Municipiului Făgăraş în Adunarea Generală a Asociaţiei Direcţia de Monitorizarea şi 
Protecţia Animalelor “

Art. II -  Celelalte prevederile ale HCL 182/28.06.2018 rămân neschimbate.

Iniţiator, PRIMAR 
SUCACIU GHEORGHE

c

Vizat pentru legalitatey 
Secretarul MunMpiulujA
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Nr. 3659/01.02.2022 
Repartizat pentru avizare 

la comisia

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş privind modificarea şi 
completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 în sensul desemnării reprezentantului Municipiului 
Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia 
Animalelor

Prin HCL nr. 264 din data de 29 noiembrie 2017 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Municipiului Făgăraş, a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestuia, a formei de gestiune şi a Caietului de sarcini.

în data de 22.02.2018 în baza HCL nr. 299 din data de 20 decembrie 2017 s-a demerat în 
SEAP procedura de atribuire a contractului de concesiune de servicii privind Delegarea prin 
concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraş, 
procedura anulată la data de 13.03.2018 pe motiv că nici un operator economic nu a depus oferta.

Ulterior, în data de 14.03.2018, s-a demarat o nouă procedură de atribuire a contractului de 
concesiune de servicii privind Delegarea prin concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraş, procedură finalizată prin anularea acesteia pe motiv că nu 
a fost depusă nici o ofertă /solicitare de participare admisibilă, conform Raportului procedurii şi a 
Dispoziţiei nr. 763/06.06.2018.

Prin Comunicarea înregistrată sub nr. 18.173 din 06.06.2018 s-a adus la cunoştiinţă 
operatorului economic rezultatul final al procedurii de atribuire a contractului de concesiune de 
servicii privind Delegarea prin concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din Municipiul Făgăraş.

Drept pentru care Contractul de Asociere al Municipiului Fagaras cu Asociaţia Saving 
Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission nr.25.259/01.09.2017 a încetat să producă efecte 
prin împlinirea termenului contractual, respectiv în data de 15.06.2018.

în judeţul Braşov, respectiv în localitatea Cristian îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Direcţia 
pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor. Această asociaţie are ca scop :

a) Monitorizarea şi protecţia animalelor conform prevederilor legislaţiei privind protecţia 
animalelor şi a altor acte normative locale ale autorităţilor administrativ-teritoriale;

b) Gestionarea populaţiei de câini comunitari de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale ale 
membrilor Asociaţiei, conform prevederilor legislataţiei în vigoare şi a legislaţiei sanitar- 
veterinare în vigoare.
Asociaţia, conform propriului statut, defăşoară activităţile prevăzute de OUG 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată, raportate la 
HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001.
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Având în vedere că Municipiul Făgăraş se confruntă cu problema prezenţei câinilor fără stăpân 
în spaţiul public ceea ce inducea o stare de disconfort cetăţenilor, precum şi pentru asigurarea unui 
climat de siguranţă prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, pentru protecţia acestora, 
pentru protecţia animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozătoare care sunt cei mai mari purtători de 
micro-organisme vii cu efecte asupra sănătăţii populaţiei, prin HCL nr. 182/28.06.2018 s-a aprobat 
asocierea Municipiului Făgăraş cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, 
Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru în calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei Direcţia pentru 
Monitorizarea şi Protecţia Animalelor.

La acel moment persoana împuternicită să reprezinte Municipiul Făgăraş în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei D.M.P.A. a fost viceprimarui municipiului Făgăraş

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 în sensul 
desemnării reprezentantului Municipiului Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia 
pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data '.Semnătură

1 Boer Liliana Arhitect Sef 01.02.2022 f -
2 Hârţoagă Ioana Sef Serviciu UP 01.02.2022
3 Grăjdan Ştefan Consilier monitorizare 01.02.2022

i /
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Nr. 3659/1 /01.02.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş privind modificarea şi 
completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 în sensul desemnării reprezentantului Municipiului 
Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor

Prin HCL nr. 264 din data de 29 noiembrie 2017 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Municipiului Făgăraş, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia, a formei de gestiune şi a Caietului de sarcini.

în cursul anului 2018 s-a demarat în SEAP în două rânduri procedura de atribuire a contractului 
de concesiune de servicii privind Delegarea prin concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraş, procedura anulată prima data la 13.03.2018 pe motiv ca nici 
un operator economic nu a depus oferta şi a doua oară, procedura finalizată prin anularea acesteia pe 
motiv că nu a fost depusă nici o ofertă /solicitare de participare admisibilă, conform Raportului procedurii 
şi a Dispoziţiei nr. 763/06.06.2018.

în vederea asigurării unui climat de siguranţă prin îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale 
cetăţenilor, pentru protecţia acestora, pentru protecţia animalelor, apei, solului etc. de insecte şi rozătoare 
care sunt cei mai mari purtători de micro-organisme vii care au efecte asupra sănătăţii populaţiei, prin 
HCL nr. 182/28.06.2018 s-a aprobat asocierea Municipiului Făgăraş cu locălităţile Râşnov, Ghimbav, 
Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru în calitate de membru asociat în 
cadrul Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor.

La acel moment persoana împuternicită să reprezinte Municipiul Făgăraş în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei D.M.P.A. a fost viceprimarul municipiului Făgăraş

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 în sensul desemnării 
reprezentantului Municipiului Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia pentru 
Monitorizarea şi Protecţia Animalelor

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU
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HOTĂRÂREA NR.182 
din data de 28 iunie 2018

- privind aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, 
Codlea, Predeal, Bran, Harman, Sacele, Hal chiu, Sanpetru Feldioara, Crizbav, Prejmer in cadrul 

Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă.
ordinară,

Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală 
nr.20259/27.06.2018 prin care se propune aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu localităţile 
Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Harman, Sacele, Halchiu, Sanpetru in cadrul 
Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor avand ca obiect de activitate 
monitorizarea, protecţia animalelor si gestionarea câinilor comunitari de pe raza unitarilor 
administrative-teritoriale ale membrilor asociaţiei, Expunerea de motive a Primarului municipiului 
Făgăraş nr. 20259/1/27.06.2018,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Avand in vedere Actul Constitutiv si Statutul ale Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si 
Protecţia Animalelor, Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 4/24.05.2013, Hotararea 
Adunării Generale a Asociaţilor nr. 3/25.01.2018, prevederile OUG 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificata si completata, raportate la HG nr. 
1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001,

în temeiul art. 36, alin (2) lit. e), alin 7 lit. a) art. 45 alin. (2) lit. a) si lit. f) si ale art.115 
alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. -Ia act de Încetarea efectelor contractului de Asociere nr. 25.259/01.09.2017 incheiat 
in baza HCL nr. 188/2017 ca urmare a implinirii termenului contractual si anume data de 
15.06.2018.

Art.2. -Se aprobă asocierea Municipiului Fagaras cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, 
Codlea, Predeal, Bran, Harman, Sacele, Halchiu, Sanpetru, Feldioara, Crizbav, Prejmer in vederea 
organizării activitatilor de protecţia anumalelor si gestionarea câinilor comunitari in cadrul 
Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor .

Art.3. -Ia act ca Municipiul Fagaras dobândeşte calitatea de membru asociat in cadrul 
Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor.

Art.4. -Se insuseste Actul Constitutiv al Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si 
Protecţia Animalelor, conform Anexei nr.l la prezenta hotarare si Statutul Asociaţiei Direcţia 
pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.5. -  Se aproba plata taxei de inscriere in cadrul Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea 
si Protecţia Animalelor in cuantum de 200.000 lei platibila in doua transe si anume 100.000 lei in 
primul an de la inscriere in cadrul asociaţiei si 100.000 lei in al doilea an.

Art.6 - Pentru anul 2018 Municipiul Fagaras nu datoreaza partea fixa din cotizaţie.
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Art.7 -  Se aproba costul de 8,71 lei/ câine/ 2018 x 20 zile calendaristice , partea mobila din 
cotizaţie, reprezentând cuantumul cheltuielilor de intretinere a câinilor cazaţi in adăpostul 
Asociaţiei.

Art. 8. - Se imputemiceste domnul Ciont Valentin Dan viceprimarul Municipiului Fagaras 
sa reprezinte Municipiul Fagaras in Adunarea Generala a Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea 
si Protecţia Animalelor.

Art. 9 -  Se desemnează domnul Mocan Claudiu, funcţionar public in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fagaras, pentru a tine legătură cu Asociaţia Direcţia pentru 
Monitorizarea si Protecţia Animalelor in vederea indeplinirii scopului asocierii.

Art. 10 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Viceprimarul Municipiului Fagaras. t

Art.ll.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publica, respectiv se comunica Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunica Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitătii controlului cu privire la legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Hotărâre s-a adoptat cu 15 voturi pentru 
Consilieri în funcţie -18 
Consilieri prezenţi -15

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură f1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Dir.D.A.P.L.Făgăraş 
1 ex. Viceprimarul Municipiului Fagaras
1 ex. Asociaţia Direcţia pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor 
1 ex.Celui menţionat în hotărâre 
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 
1 ex. Afişare.

Cod: F-50



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BRAŞOV 
Dosar civil nr.24386/197/2018

Şedinţa camerei 
PREŞEDINTE: ILEANA ROXANA DOGARU -  judecător 

GREFIER: ANCA STĂNILOAIE

Pe rol fiind soluţionarea cererii fonnulate de petenta ASOCIAŢIA „DIRECŢIA 
PENTRU MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA. ANIMALELOR”, prin reprezentant 
convenţional -  avocat Roşu Cezara-Ioana, având ca obiect „modificare acte constitutive”.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se constată lipsa reprezentantului 
convenţional al petentei.

Procedura tară citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Reţine întocmit raportul „Ecris” asupra prezentei cauze.
Procedând la verificarea calităţii de avocat a persoanei care acordă asistenţă juridică, 

potrivit dispoziţiilor L.nr.51/1995 republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, instanţa constată că apărătorul ales al petentei, doamna avocat Roşu Cezara-Ioana este 
membru activ al Baroului Braşov. —, v . v _ ..

Procedând din oficiu la verificarea competenţei, judecătoria se declară competentă 
general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze, faţă de dispoziţiile art. 33 alin. (1) 
din O.G. nr. 26/2000, republicată.

Instanţa, faţă de actele de la dosar, reţine cererea spre soluţionare.

JUDECĂTORIA

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă la 08.10.2018 sub 
nr.24386/197/2018, petenta ASOCIAŢIA „DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA ŞI 
PROTECŢIA ANIMALELOR”, prin reprezentant convenţional -  avocat Roşu Cezara-Ioana, a 
solicitat înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut Ia Judecătoria Braşov a 
modificărilor aduse actelor constitutive ale Asociaţiei, conform Hotărârii Consiliului Director 
nr.7/13.07.2018 şi Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor nr. 5/19.07.2018 şi nr. 
6/19.07.2018.

Cererea este timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei (fila 3 dosar).
La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri constând în adeverinţă cu numărul membrilor 

asociaţiei; procesul verbal al Adunării Generale, certificat sub nr.70 la data de 19.07.2018 de 
avocat Cezara Ioana Roşu; Hotărârea Consiliului Director nr.7 din 13.07.2018; Hotărârea nr.182 
din 28.06.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş în cadrul asociaţiei; certificatul 
de cazier fiscal pentru Municipiul Făgăraş; Hotărârea Adunării Generale nr.5 din 19.07.2018; 
Hotărârea Adunării Generale nr.6 din 19,07.2018; Actul adiţional nr.6 la Actul constitutiv, 
certificat sub nr.68 la data de 19.07.2018 de avocat Cezara Ioana Roşu; Actul adiţional nr.6 la 
Statut, certificat sub nr.69 la data de 19.07.2017 de avocat Cezara Ioana Roşu; încheierea 
şedinţei camerei de consiliu din 23.05.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul civil 
nr. 13098/197/2011; încheierea şedinţei camerei de consiliu din 28.05.2012, pronunţată de 
Judecătoria Braşov în dosarul civil m*. 11743/197/2012; încheierea şedinţei camerei de consiliu 
din 13.03.2013, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul civil nr.5722/197/2013; încheierea 
şedinţei camerei de consiliu din 29.06.2015, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul civil 
nr. 13691/197/2015; încheierea şedinţei camerei de consiliu din 02.11.2016, pronunţată de 
Judecătoria Braşov în dosarul civil nr.26708/197/2016; încheierea şedinţei camerei de consiliu

ÎNCHEIERE
le consiliu din data de 18.10.2018

Confidenţial' Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor I êgii nr. 677/2001. 
Operator de date cu caracter personal nr. 3026/2005



din 21.08.2017, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul civil nr. 18076/197/2017; certificatul 
constatator emis de Judecătoria Braşov la data de 12.09.2018; certificatul de înregistrare fiscală.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Asociaţia petentă a dobândit personalitatea juridică prin încheierea şedinţei camerei de 

consiliu din data de 23.05.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul civil nr. 13098/ 
197/2011 (filele 34-35 dosar).

în registrul anume ţinut la Judecătoria Braşov, asociaţia a fost înscrisă sub nr.72/2011.
De la data dobândirii personalităţii juridice, actele constitutive ale asociaţiei au fost 

modificate cu mai multe împrejurări, context în care la dosar au fost depuse încheierile 
pronunţate de instanţă (filele 36-38, 39-40, 41-42, 43-44 şi 45-46 dosar).

Prin Hotărârea Consiliului Director nr. 7 din 13.07.2018 (filele 14-15), prezentând 
semnăturile membrilor participanţi, s-a aprobat asocierea Municipiului Făgăraş, în calitate de 
membru asociat cu membrii Asociaţiei Direcţia Pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.5 din 19.07.2018 (filele 20-22), 
prezentând semnăturile membrilor participanţi, s-a aprobat modificarea art.7 din Actul 
constitutiv, care va avea următorul cuprins:

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al asociaţiei formată din câte 
un reprezentant al fiecărui membru fondator numit de către Consiliile Locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi câte un reprezentant al fiecărui membru asociat.

Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele asociaţiei Filip Alin Ilie, ales în 
funcţie conform Hotărârii Adunării Generale nr,! din î 5.06.201-1. -

Membrii Adunării Generale a Asociaţilor: 1 .Ducar Mariana reprezentant Oraşul Râşnov 
în baza H.C.L. nr.4/2011; 2.Fliundrea Ionel reprezentant Oraşul Ghimbav în baza H.C.L. 
nr.34/2016; 3.Ţântea Narcis Radu reprezentant Comuna Cristian în baza H.C.L. nr.53/2016; 
4.Cîmpeanu Paul Mihai reprezentant Municipiul Codlea în baza H.C.L. nr. 19/2016; 5.Nicolae 
Bucur reprezentant Oraşul Predeal în baza H.C.L. nr.23/2016; 6.Nilă Nicolae reprezentant 
Comuna Bran în baza H.C.L. nr. 14/2016; 7.Dişor Mihai reprezentant Comuna I-Iărman în baza 
H.C.L. nr.8/2011; 8.Geczi Gellert reprezentant Municipiul Săcele în baza H.C.L. nr. 12/2012; 
9.Pal Gyula reprezentant Comuna Hălchiu în baza H.C.L. nr. 12/2016; 10.Poiană Sebastian- 
Adrian reprezentant comuna Sânpetru în baza H.C.L. nr. 13/2012; 11 .Filip Alin IJie reprezentant 
al Cabinetului de Medicină Veterinară S.C. Creative Vet-Zone S.R.L.; 12.Trifan Silviu 
reprezentant Comuna Feldioara în baza H.C.L. nr.10/2015; 13.Morar Gheorghe reprezentant al 
Comunei Crizbav în baza H.C.L.nr.21/2017; 14.Bogdan Loredan reprezentant al Comunei 
Prejmer în baza H.C.L,nr.39/'2017; 15.Conţ Valentin Dan reprezentant al Municipiului Făgăraş 
în baza H.C.L.nr.21.921/2018.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 6 din 19.07.2018 (filele 23-25), 
prezentând semnăturile membrilor participanţi, s-a hotărât modificarea art.10 lit.b din Statutul 
asociaţiei care va avea următorul conţinut:

b)membrii-asociaţi -  membrii asociaţi ulterior fondării asociaţiei care contribuie moral şi 
material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care prin activitatea lor, sprijină asociaţia în 
realizarea obiectivelor sale beneficiind de drepturile prevăzute de art.l 1 din prezentul Statut:

1) Cabinetul de Medicină Veterinară S.C. Creative Vet-Zone S.R.L., reprezentată legal 
prin Filip Alin Ilie;

2) Comuna Feldioara reprezentată prin Trigan Silviu, împuternicit prin HCL nr.10/2015;
3) Comuna Crizbav reprezentată prin Morar Gheorghe, împuternicit prin HCL

nr.21/2017;
4) Comuna Prejmer reprezentată prin Bogdan Loredan, împuternicit prin HCL

nr. 39/2017;
5) Municipiul Făgăraş reprezentată prin Clonţ Valentin Dan, împuternicit prin HCL 

nr.21921/2018.
S-au întocmit, în egală măsură, Actul adiţional nr.6 la Actul constitutiv, certificat sub 

nr.68 la data de 19.07.2018 de avocat Cezara Ioana Roşu (filele 26-29) şi Actul adiţional nr.6 la 
Statut, certificat sub nr.69 la data de 19.07.2017 de avocat Cezara Ioana Roşu (filele 30-33)



în drept, potrivit art.33 alin.l din O.G.nr.26/2000 republicată, modifica^fe^ăcttifŞî^ 
constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în registrul spldiab^at la* 
grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, jjcu a^® ||ea 
corespunzătoare a prevederilor art.8-12. f ' AC.

Cererea de înscriere a modificării trebuie însoţită de hotărârea adunării 
cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director (alin.2 din art.33).

în cauză, cererea petentei întruneşte condiţiile de admisibilitate, context în care, în 
temeiul art.8 alin.2 din O.G.nr.26/2000 republicată, instanţa va dispune înscrierea în registrul 
special al Judecătoriei Braşov a modificărilor aduse actelor constitutive ale Asociaţiei, conform 
Hotărârii Consiliului Director nr.7/13.07.2018 şi Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor nr. 
5/19.07.2018 şi nr. 6/19.07.2018.

PENTRU ACESTE MOTI VE 
ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA „DIRECŢIA PENTRU 
MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR” , cu sediul procesual ales la Cab, av. 
Roşu Cezara Ioana în Braşov, B-dul M. Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, et. 10, ap. 18, jud. Braşov, 
prin reprezentant convenţional -  avocat Cezara-Ioana Roşu şi, în consecinţă:

Dispune înscrierea în Registrul,special ţinut la Judecătoria Braşovr la poziţia 72/2011 a ’■ 
modificărilor aduse actelor constitutive ale asociaţiei, conform Hotărârii Consiliului Director 
nr.7/13.07.2018 şi Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor nr. 5/19.07.2018 şi nr. 
6/19.07.2018.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Declaraţia de apel se va depune la 
Judecătoria Braşov.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 18.10.2018.

PREŞEDINTE GREFIER
ILEANA ROXANA DOGARU ANCA STÂNILOAIE

Red. l.R.D./Dact. A.S. 
18,10.2018- 5cx.
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