
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 176/2021 

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere  

nr. 265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna 

și Societatea TEGA S.A. 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 

 
 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 21 octombrie 2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 

265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Societatea TEGA S.A. 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, 

 văzând Raportul comun al Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului și al 

Direcției economice, precum și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Covasna; 

având în vedere: 

- art. 243 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu 

completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 107/2021 privind aprobarea 

asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Societatea TEGA S.A. 

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, 

ținând cont de adresa Societății TEGA S.A. nr. 15858/20.09.2021, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 10150/23.09.2021, 

în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. q) și alin. (7) lit. a), precum 

și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 

265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Societatea TEGA S.A. 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, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean 

Covasna şi Veres János, Directorul executiv al Direcției economice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Covasna, cu semnarea actului adițional prevăzut 

la art. 1. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele 

nominalizate la art. 2, Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului și Direcția economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, 21 octombrie 2021. 

   TAMÁS Sándor 

   Președinte 

 

Contrasemnează, 

p. Secretar general al județului Covasna 

SZÉKELY Réka 

Director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


