Anexa la
Hotărârea nr. 108/2021

PROIECT
CONTRACT DE ASOCIERE
1. Părțile:
1.1. JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu
sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008, tel/fax:
0267/351228, cod fiscal: 4201988, reprezentat prin domnul Tamás Sándor – preşedinte
şi domnul Veres János – director executiv,
și
1.2. ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR BENJI – Târgu
Secuiesc, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, str. Szabó Jenő nr. 1/3/b/2, punct de
lucru în municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării nr. FN, tel/fax: _______________, C.U.I.
29783237, reprezentată prin domnul Forró Béla - vicepreședinte,
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părțile”,
având în vedere:
- art. 243 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu
completările ulterioare,
- adresa Asociației pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc nr.
2/13.05.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub
nr. 4993/18.05.2021,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ______/2021 privind aprobarea
asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Asociația pentru
Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc pentru adăpostirea animalelor care fac
obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,
de comun acord au convenit încheierea prezentului contract de asociere, cu
respectarea următoarelor clauze:
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie asocierea părților în
scopul stabilirii principiilor de bază, respectiv a cadrului necesar în vederea asigurării
cu caracter continuu și permanent a serviciilor publice de adăpostire a animalelor care
fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția
Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în zona

municipiului Târgu Secuiesc, a orașului Întorsura Buzăului, precum și în localitățile
limitrofe acestora.
2.2. Prin asocierea realizată potrivit prezentului Contract de asociere nu se
creează o persoană juridică nouă.
3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract întră în vigoare la data semnării de către ambele părți
contractante și este valabil pe perioadă nedeterminată.
4. Drepturile și obligațiile părților:
4.1. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului contract, părțile vor avea
următoarele activități/responsabilități comune:
- să contribuie la realizarea activităților în vederea asigurării cu caracter continuu
și permanent a serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac obiectul unor
ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în zona municipiului Târgu Secuiesc, a
orașului Întorsura Buzăului, precum și în localitățile limitrofe acestora, conform
prevederilor legii și a prezentului contract;
- să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind realizarea obiectivelor prezentului contract;
- să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică,
respectiv cu profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitatea cu cele mai bune
practici în domeniul vizat;
- să desemneze și să comunice celeilalte părți persoana/persoanele și datele de
contact ale acestora în vederea derulării prezentului contract;
- să se implice și să coopereze activ în vederea realizării schimbului de date și
informații în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract;
- se vor informa reciproc, cu maximă operativitate, privind situaţiile în care
constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei animalelor;
- să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate cu ocazia
îndeplinirii activităților prevăzute de prezentul contract, atâta timp cât acestea nu
reprezintă informații de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și sunt de acord să prevină
orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații;
- să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul legitim de a-și îndeplini în
mod adecvat obligațiile din prezentul acord;
- să aducă la cunoștința celeilalte părți orice dificultate întâmpinată și să
propună, după caz, măsuri de remediere;
- toate activitățile din cadrul prezentului contract se vor desfășura strict în
limitele atribuțiilor legale ce le revin părților semnatare.
4.2. Activități/responsabilități specifice:
a) Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în scopul cunoașterii
modalităților de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor care fac

obiectul unor ordine de plasare în adăpost, va pune la dispoziție, pe site-ul propriu,
informații privind datele de contact ale entităților care asigură serviciile respective şi ale
locațiilor în care se desfășoară aceste activități.
b) Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc:
- desemnează persoana(e) de legătură din cadrul asociației, pentru relația cu
Județul Covasna;
- se deplasează pe teren pentru analiza situațiilor sesizate, participând în
colectivele de constatare şi cercetare a evenimentelor în care animalele au fost supuse la
rele tratamente sau acte de cruzime;
- gestionează cu operativitate datele legate de proprietarii sau deținătorii care
supun la rele tratamente sau acte de cruzime animalele.
4.3. În termen de 15 zile de la data încheierii prezentului contract de asociere,
părțile vor stabili de comun acord condițiile și modalitățile concrete în vederea realizării
obiectivelor prevăzute în contract, cu respectarea legislației în domeniu.
5. Modificarea contractului
5.1 Prezentul contract de asociere se poate modifica sau completa numai cu
acordul scris al părților, exclusiv prin intermediul unui act adițional.
5.2. Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea
prezentului contract să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia
va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv.
5.3. Prezentul contract nu limitează posibilitatea oricărei părţi de a denunţa
unilateral asocierea, cu înștiințarea prealabilă a celeilalte părţi cu cel puţin 30 zile
înainte.
6. Încetarea contractului
6.1. Prezentul contract încetează, în condițiile legii, prin acordul de voință al
părților sau prin denunțare unilaterală, cu înștiințarea prealabilă a celeilalte părţi cu cel
puţin 30 zile înainte.
6.2. Prezentul contract mai poate înceta în situația în care părțile sunt în
imposibilitatea obiectivă, determinată de caz de forță majoră, de a realiza obiectul
contractului.
6.3. Prezentul contract poate înceta prin reziliere, în situația în care o parte nu își
execută obligațiile asumate sau în caz de faliment sau insolvență, cu plata de daune
interese echivalente cu prejudiciul creat prin neîndeplinirea obligațiilor asumate sau
îndeplinirea cu întârziere a acestora.
7. Legea aplicabilă contractului
7.1. Prezentului contract i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea
română.
8. Soluționarea litigiilor
8.1. Orice neînțelegeri sau litigii care s-ar putea naște în legătură cu executarea
prezentului contract de asociere se va soluționa pe cale amiabilă.

8.2. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă sau părțile nu ajung la
niciun acord privind soluționarea disputei, aceasta va fi soluționată de instanțele
competente.
9. Dispoziții finale
9.1. În privința aspectelor care nu sunt reglementate prin prezentul contract de
asociere, părțile vor respecta prevederile legale aplicabile, respectiv vor negocia în
spiritul bunei-credințe o soluție care să fie în concordanță cu scopurile contractului.
9.2. Prezentul acord a fost întocmit și semnat astăzi ______________ în 2
exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având
aceeași valoare legală.
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