
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind organizarea licitației publice cu strigare pentru vanzarea materialelor lemnoase fasonate din fondul

forestier  proprietate publică a Comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
-  Expunerea de motive,  prezentată  de domnul  Iordache Ioan-Cătălin,  primarul  comunei  Şaru Dornei,

judeţul Suceava,  înregistrată cu nr. 1932 din 10.03.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 1933 din 10.03.2017;
-  Raportul  de  avizare  al  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ înregistrat sub nr. 1935 din 10.03.2017;

-  adresele  nr  10919/08.03.2017  și  10920/08.03.2017  ale  Ocolului  Silvic  Vatra  Dornei,  înregistrate  la
Primăria comunei Șaru Dornei sub nr. 1854 din 09.03.2017, respectiv 1860 din 09.03.2017.

Ținând cont de:
- prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
-  prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-  prevederile  art.  20,  lit.  "e"  al  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Șaru Dornei nr.9/18.01.2017;
În temeiul  art.36 alin.2 lit.c,  art.45, art.115 alin.1, lit.  b din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă   vânzarea prin licitație publică cu strigare a materialelor lemnoase fasonate, la drum
auto,  provenite  din  partida  16089,  u.a.78A,  din  fondul  forestier  proprietate  publica  a  Comunei  Șaru  Dornei,
administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei, cu un volum de 586,51 mc.

 Art.2  . Se aprobă preţul de pornire a licitației pentru fiecare lot, pasul  de licitare stabilit la 5% din preţul de
pornire și valoarea garanției de contractare pentru fiecare lot, ținând cont de prețurile de referință aprobate pentru
anul 2017,  de  fișa de calcul pentru fundamentarea prețului de pornire la licitație, intocmită de Ocolul Silvic Vatra
Dornei,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  (1)  Se  aprobă  organizarea  licitației  publice  deschise  cu  strigare  cu  preselecție,    în  data  de
29.03.2017, ora 11.00, la sediul   Primăriei comunei Șaru Dornei.  

(2)  Preselecția  agenților  economici  va avea loc în  data  de 24.03.2017,  ora  11.00,  la sediul  Primăriei
comunei Șaru Dornei.



Art.4      .    Se aprobă caietul de sarcini pentru licitația publică deschisă cu strigare cu preselecție, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate  va  aduce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează,
         Secretar,

                               Dragoș-Ion RUSU                                                       Ştefan NEGREA
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 Anexa nr.  1  la 

                                                                                                 HCL Saru Dornei nr. 21/10 martie 2017

LISTA DE LOTURI STABILITE A SE VALORIFICA CATRE OPERATORI ECONOMICI
PRIN LICITATIA DE VANZARE MATERIALE LEMNOASE FASONATE LA DRUM AUTO

  DIN DATA DE 29 MARTIE 2017

Nr.
crt.

Nr.
APV
Ocol
Silvic

Nr.
SUMAL

Sortimentul Specia

Volum
brut 

 -mc -

Pret
pornire
licitatie

-lei/mc-

Pas  de
licitare

-lei/mc

Garanție de
contractare

-lei-

1 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Molid 247,58 310 16 3837,49

2 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Brad 144,64 310 16 2241,92

3 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Fag 141,41 250 13 1767,63

4 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Paltin 10,00 365 18 182,50

5 16089
1106645 Lemn  pt

celuloza 
Molid 36,87 170 9 313,40

6 160.89
1106645 Lemn  pt

celuloza
Brad 6,01 170 9 51,09

TOTAL 586,51 8394,02

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează,
        Secretar,

               Dragoș-Ion RUSU                                                       Ştefan NEGREA


