
Contract de primire in Pensiune

Nr:_________________din data:___________________

Date animal de companie:
Nume: ___________________________________________
Numar CIP: _______________________________________
Numar carnet sanatate: ______________________________

Date Proprietar:
Nume: __________________________________________________________________ 
Adresa: _________________________________________________________________ 
Legitimat cu: ___________ seria: _____ numarul: __________ Telefon: ______________

Date aditionale animal companie:
Rasa: ___________________________________________ Sex: ____________________ 
Vârsta: ____________________ Comportament: _________________________________
Hrana: ___________________________________________________________________
Numărul de mese pe zi:________________ cantitatea de hrană / masă:________________
Obiceiuri și alte mențiuni: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Data ultimei vaccinari anti rabice:_______________________________________________
Ultima deparazitare internă: ____________________ și externă: _____________________
Boli antecedente, cronice, tratament, alergii: ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Medic veterinar: ____________________ Telefon veterinar: _________________________

Animalul este insotit pe perioada şederii in pensiune de:

□ carnet sănătate □ jucării □ pătură □ castron apă □ castron hrană 
□ salteluță □ zgardă □ botniță □ _____________________________

Sunt de acord cu condiţiile de funcţionare ale pensiunii (pagina 2)

Proprietar _____________________________ Data ________________

Reprezentant
S.C. HAPPY HOUND HOTEL S.R.L.

HAPPY HOUND HOTEL • Str. 8 Martie nr.1 Brașov • Tel.: 0758094416 
E-mail: hhhbrasov@gmail.com

Nr. Reg. Com: J08/1021/2017, C.U.I.: RO 37477646



Condiţii de funcţionare ale pensiunii de câini și pisici HAPPY HOUND HOTEL

1. Pensiunea de câini si pisici HAPPY HOUND HOTEL este autorizată să funcţioneze prin autorizaţia 
DSVSA BRAȘOV.
2. Fiecare animal este admis în baza contractului de primire semnat de ambele părți.
3. Nu sunt admişi în pensiune câinii agresivi atât față de alţi câini cât și față de oameni. Această 
măsură are ca scop protejarea atât a prietenului dvs cât și a celorlalţi căței aflaţi în pensiune.
4. Este de preferat ca stăpânul sa pună la dispoziție hrana animalului de companie pentru perioada 
șederii, În cazul în care stăpânul nu o pune la dispoziție, hrana animalelor găzduite în pensiunea 
noastra este marca Mr. Beef procurată de la firma Hornbach.
5. Câinii beneficiază de plimbări zilnice și posibilităţi de joacă în curtea interioară, periaj, îmbăieri la 
cerere iar din partea personalului pensiunii, foarte multă afecţiune.
6. În cazul apariţiei unor simptome ce necesită intervenţia de urgență a medicului de specialitate 
asupra animalului, pensiunea se obligă să intervină prin medicul veteriar de la cabinetul Veterinar 
colaborator în vederea ameliorării stării de sănătate a animalului. Proprietarul este de acord să 
plătească contravaloarea tratamentului în regim de urgență, dacă este cazul, tratament care se va 
efectua de către cabinetul veterinar cu care pensiunea are încheiat un contract de colaborare; devizul 
intervenţiei ce va fi prezentat proprietarului, va fi detaliat cu contravalorile operaţiunilor sau 
medicamentele administrate animalului.
7. În cazul în care animalul este rănit sau îmbolnăvit din culpa angajaţilor pensiunii, aceasta se obligă 
la achitarea integrală a tratamentului necesar animalului.
8. Pensiunea nu este responsabilă pentru apariţia bolilor sau survenirea decesului animalului din 
cauze care nu au fost declarate de proprietar sau nu au fost depistate la controlul preliminar al 
animalului.
9. In cazul survenirii decesului animalului proprietarul se declară să fie de acord cu deplasarea 
cadavrului la Direcţia Sanitar Veterinară, singura instituţie acreditată pentru efectuarea necropsiei în 
vederea stabilirii cauzelor decesului (dacă proprietarul are suspiciuni vis-a-vis de cauzele decesului).
10. Stăpânul se obligă să își ridice animalul la data stabilită, în cazul în care nu își ridică animalul la 
data stabilită și nu a anunțat pensiunea prin următoarele moduri: telefon, e-mail, data la care acesta 
urmează să îl ridice, pensiunea îl mai găzduieşte încă 3 (trei) zile după care poate sa îl dea spre 
adopţie.
11. Regula generală de admisie este ca animalul de companie să fie însoțit de carnetul de sănătate 
sau de pașaport pe care se va regăsi dovada efectuării vaccinului rabic și a celor premergătoare 
acestuia.
12. Proprietarul este deacord ca Happy Hound Hotel să posteze poze și / sau filmări cu animalele de 
companie care se afla în cazare pe pagina de facebook pentru a promova servicile oferite.
13. Orele de lucru sunt 8-12 și 16-20. Cateii se vor preda și se vor prelua doar în cadrul orelor de 
lucru.

Va mulţumim pentru înţelegere,

Echipa HAPPY HOUND HOTEL
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