CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău

Către,

___________________________________

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor,
republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență nr.175/2020 pentru completarea unor
acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor
măsuri organizatorice, consiliile județene au obligația de a asigura cu caracter continuu
și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiect al
unui ordin de plasare în adăpost. Serviciile publice respective se asigură prin una sau
mai multe dintre următoarele modalități:
a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în
condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor;
b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice și centre de reabilitare
și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de organizații
neguvernamentale de protecție a animalelor;
c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor
adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații
neguvernamentale de protecție a animalelor.
Având în vedere că în ședința Consiliului Județean Bacău din data de
12.08.2021 această activitate a fost delegată Serviciului Public de Protecție a Plantelor
Bacaău, vă solicităm acordul pentru o colaborare pe această linie având în vedere că
dețineți infrastructura necesară, respectiv adăposturi de animale.
În acest scop, vă solicităm a ne face o ofertă în baza anexei la prezenta adresă,
pentru a putea demara procedurile necesare de achiziție.

Cu stima,
ȘEF SERVICIU,

Inspector de specialitate,

Răzvan Iulian ȘENDREA

Tudor IVANCIU

Anexă la formularul de ofertă conform cererii de oferta Nr............... din partea Serviciului Public de
Protectie a Plantelor Bacau
CENTRALIZATOR PREȚURI

Specia de animal/ Servicii
1. Animale de talie mica
(câini indiferent de talie, pisici, păsări)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)
TOTAL
2. Animale de talie medie
(caprine, porcine, ovine)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)
TOTAL
3. Animale de talie mare
(cabaline,bovine)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)
TOTAL
TOTAL GENERAL 1+2+3

Valoare
(lei fără TVA)

Observații

*Notă: La totalizarea prețului pentru un pachet de servicii se va avea în vedere o medie
de 10 km de transport animale, 1 intervenție medicală și 45 de zile adăpostire și hrănire
pentru fiecare specie de animal.

