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Servicii de colectare, transport, incinerare şi eliminare finală a animalelor moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor de animale 

1. Denumirea acordului cadru/contractului:
"Servicii de colectare, transport, incinerare şi eliminare finală a animalelor moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor de animale, de pe raza judeţului Vaslui." 
COD CPV 98371120-1 Servicii de incinerare. 

2. Beneficiar:
Consiliul Judeţean Vaslui 
Sediu: Strada Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 730168, Vaslui, România 
Telefon :+40-0235361089 

3. Informalii generale
. '

ln conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman, aprobată cu modificări de Legea nr. 55 din 10.04.2017, modificată şi completată prin 
O.U.G nr. 64 din 12 iulie 2018, art. 5, alin. (3): La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, organizează şi sunt 
responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea 
acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare. 

Conform art. 5, alin (2): "Aspectele tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală, provenite atât din unităţile de creştere a animalelor, unităţi de producţie, 
depozitare procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât şi din 
gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei ordonanţe." 

Prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 664 din 31 iulie 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 551 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului, au fost stabilite categoriile de servicii pentru care se acordă sprijin financiar, 
cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare al acestuia, pentru organizarea 
procesului de achiziţie publică. 

Acest obiectiv este corelat cu obligaţiile Consiliului Judeţean Vaslui pentru asigurarea serviciilor 
de neutralizare, la nivelul tuturor Unităţilor Administrativ Teritoriale ale judeţului Vaslui, având în vedere 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 551/2018, potrivit cărora: 
"Consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti gestionează organizarea şi 
desfăşurarea procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte şi 
semnarea contractului, după caz, conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi în domeniul 
concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, pe baza listei cu speciile şi numărul de animale deţinute 
de crescătorii individuali, întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană 
sau a municipiului Bucureşti" 
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Preluarea se va face cantitativ pe fiecare specie de animal în parte, prin consemnarea cantităţii 
ridicată în prezenţa medicului veterinar cu liberă practică de pe raza unităţii administrative-teritoriale în 
care a intervenit moartea animalelor prin încheierea unui proces-verbal, semnat de ambele părţi şi 
predarea unu exemplar reprezentantului achizitorului. 

Procesul verbal trebuie să cuprindă următoarele informaţii: data şi ora, localitatea, numele 
crescătorului, categoria deşeurilor şi/sau tipul deşeului animalier, numărul de bucăţi, cantitatea. 

Documentele de solicitare a ajutorului de stat vor fi elaborate cu respectarea cerinţelor din 
prezentul Caiet de sarcini şi vor fi depuse la sediul autorităţii contractante la termenul şi în condiţiile stabilite 
prin normele metodologice aplicabile. 

Documentaţia va fi recepţionată şi verificată la depunerea la Consiliul Judeţean Vaslui prin 
intermediul persoanei desemnate de autoritatea contractantă să gestioneze organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a animalelor moarte care nu sunt destinate consumului uman provenite din 
gospodăriile crescătorilor individuali de animale 

Verificarea/controlul şi aprobarea la plată a cererilor/documentaţiilor de solicitare 
depuse/înregistrate la Consiliul Judeţean Vaslui pentru acordarea ajutorului de stat se va realiza în baza 
unor proceduri detaliate de verificare a condiţiilor de eligibilitate şi control care vor fi aduse la cunoştinţa 
solicitanţilor prin afişare pe site-ul oficial al Consiliul Judeţean Vaslui elaborat în conformitate cu normele 
metodologice de aplicare a O.G. nr 24/2016. 

În cazul în care se constată că documentaţia de solicitare a ajutorului de stat este incompletă sau 
necesită clarificări, în urma unei notificări din partea persoanei desemnate de Autoritatea Contractantă, în 
termen de 5 zile, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii, prestatorul serviciilor are obligaţia completării 
documentaţiei sau informaţiilor suplimentare şi/ori acelor lipsă, în caz contrar cererea de solicitare a 
ajutorului de stat fiind respinsă total sau parţial, după caz. 

Documentele care se depun la Consiliul Judeţean Vaslui se vor păstra 10 ani de la depunere, atât 
de către acesta, cât si de solicitanti. 

' ' 

12. Modalitatea de plată:

Plata se va onora prin virarea sumelor cuvenite în contul prestatorului serviciului achiziţionat (solicitantul 
ajutorului de stat) în termen de 30 de zile de la alimentarea contului Consiliului Judeţean Vaslui de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut. 

Numele si renumele Functia 
Avizat - Vieru Mariana Director Executiv 
Verificat - Toma Cătălin Director Executiv Ad'unct 
Verificat - Burcioa ă Aurelia Sef serviciu 
lntocmit, 2 ex - Bălan Claudiu Consilier 
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