
Anexa nr. 1 la H.C.L 365/2010 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR.2/2010 
la contractul de asociere nr. 3/2009 

 
 

Între,  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Petőfi Sándor nr. 1, Judeţul Covasna, cod fiscal nr. 4404605, nr. 
cont...........................................deschis la Trezoreria Municipiului Sfântu 
Gheorghe, reprezentată prin Antal Árpád András, în calitate de primar şi 
Veress Ildikó director executiv, denumită în continuare beneficiar  

şi  
ASOCIAŢIA PENTRU ANIMALE “NEZ PERCE”, cu sediul în 

satul Bicfalău, comuna Ozun nr. 54, CIF 25098363, reprezentată prin dl. 
Kraus Horia, în calitate de preşedinte, domiciliat în…………………….., 
denumită în continuare prestator,  

 
În temeiul art. 7 alin. (2) şi al art. (9) şi al H.C.L nr…………../2010, 

părţile au convenit încheierea prezentului Act adiţional cu referire directă la 
cheltuieli de organizare şi funcţionare ale adăpostului. 

 
Art. 1. Începând cu data de 01.01.2011 intră în vigoare noul necesar 

de cheltuieli, privitor la organizarea şi funcţionarea adăpostului pentru câini 
comunitari şi va fi valabil pentru anul 2011, după cum urmează: 

1.a. Cheltuieli pentru întreţinerea şi creşterea câinilor calculate la 
o medie de 85 de câini/capacitatea funcţională de 42 de boxe exterioare şi 8 
boxe tip grădiniţă: mâncare solidă specială 3.000 ron/lună, mâcare de 
întreţinere 1.500 ron/lună, medicamente şi servicii medicale 3.000 ron/lună 
şi cheltuieli de întreţinere boxe şi spaţii canine (deratizare, Tega, Protan, 
consumabile boxe şi asternuturi, reparaţii) 1.500 ron/lună. 

1.b. Cheltuieli consum, dezvoltare şi organizare adăpost: 
întreţinere şi dezvoltare 3.000 ron/lună, cheltuielile consumabile( 
combustibil, telefoane, curent electric în total de max. 1.550 ron/lună), şi 
mediatizare şi organizare acţiuni adopţie 2.000 ron/lună. 

1.c. Salarii reprezentând retibuţia de 5 oameni: un director, un 
administrator tehnic, doi îngrijitori şi un  maiestru  de şantier  7.900 
ron/lună. 



Totalul cheltuielilor lunare de întreţinere şi organizare ale adăpostului 
pentru câini comunitari se cifrează astfel la o valoare de 23.550 lei. 

 
Art.2. (1) Referitor la capitolul VI, din contractul de asociere al celor 

2 părţi, şi anume “Aportul social al părţilor”, “Asociaţia pentru animale NEZ 
PERCE”, adminitratorul de drept al adăpostului pentru câinii comunitari din 
Sfântu Gheorghe, adduce ca aport pentru anul 2011 un procent de 25% din 
volumul total de cheltuieli necesare privind organizarea şi funcţionarea 
adăpostului, raportat la o lună calendaristică. 

(2) Aportul municipiului Sfântu Gheorghe ca şi Asociat Prim va fi în 
numerar, lunar şi va acoperi diferenţa pentru câini comunitari, adică max. 
17.663 lei/lună. 

(3) Virarea aportului în numerar se va efectua în tranşe lunare, după 
cum urmează: 

- prima tranşă în valoare de 17.663 lei se va vira cu titlu avans, până la 
data de 31 ianuarie 2011, asociatul second având obligaţia de a prezenta 
decontul de cheltuieli până la sfârşitul lunii. 

- pentru celelalte luni virarea sumelor se va efectua în baza solicitării 
scrise a asociatului second, acesta urmând să depună la sfîrşitul fiecărui luni 
pentru care s-a făcut virarea, decontul de cheltuieli. 

 
Restul caluzelor contractuale rămân neschimbate. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte una 

pentru fiecare parte contractantă. 
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