
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind organizarea licitației publice cu strigare pentru vânzarea 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. 5110 din 06.07.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 5406 din 24.07.2017
- 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. 5504 din 27.07.2017;

- adresele nr.11804/15.06.2017, 11780/12.06.2017 și 11934/06.07.2017  ale Ocolului Silvic
Vatra  Dornei,  înregistrate  la  Primăria  comunei  Șaru  Dornei  sub  nr.  4648//15.06.2017,
4596/12.06.2017 și 5109/06.07.2017 

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  partizile  16089,  16090,  16085,  16091,  16092,  16093  din  fondul
forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei, administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei,  cu
un volum total de de 764,55 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 28 august 2017, ora 11.00, la sediul   Primăriei comunei Șaru Dornei.  

(2) Preselecția agenților economici va avea loc în data de 23 august 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,

                      Ovidiu-Dumitru LOSTUN       Secretar,
                                                                             Ştefan NEGREA

Şaru Dornei, 31.07.2017.
Nr. 40.



Anexa nr.  1  la HCL Saru Dornei nr. 40/2017

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

  DIN DATA DE  28 august 2017

Nr.
crt.
/
Nr.
lot

Nr.
APV
Ocol
Silvic

Nr.
SUMA

L
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 110,92 310 16 1719,26

2 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Brad 56,48 310 16 875,44

3 16089
1106645 Lemn  pt

celuloza 
Molid 17,88 170 9 151,98

4 16089
1106645 Lemn  pt

celuloza
Brad 3,12 170 9 26,52

5 16090
1114214 Lemn  pt

industrializare
Molid 15,08 310 16 233,74

6 16090
1114214 Lemn  pt

celuloza 
Molid 36,5 180 9 328,50

7 16090
1114214 Lemn  pt

celuloza
Brad 1,49 180 9 13,41

8 16085
1106692 Lemn  pt

celuloza 
Molid 6,70 170 9 56,95

9 16085
1106692 Lemn  pt

celuloza
Brad

2,19
170 9 18,62

10 16091
1114217 Lemn  pt

industrializare
Molid 213,02 310 16 3301,81

11 16091
1114217 Lemn  pt

celuloza 
Molid 34,90 180 9 314,10

12 16092
1115030 Lemn  pt

industrializare
Molid 86,64 310 16 1342,92

13 16092
1115030 Lemn  pt

industrializare
Brad 20,59 310 16 319,15

14 16092
1115030 Lemn  pt

celuloza 
Molid 22,92 180 9 206,28

15 16092
1115030 Lemn  pt

celuloza
Brad 0,72 180 9 6,48

16 16093
1119305 Lemn  pt

industrializare
Molid 115,31 310 16 1787,31

17 16093
1119305 Lemn  pt

celuloza
Molid 20,09 180 9 180,81

TOTAL 764,55 10883,27



 Anexa nr.  2  la HCL Saru Dornei nr. 40/2017
Caiet de sarcini   pentru licitaţia publica deschisa cu strigare cu preselectie 

de materiale lemnoase fasonate din data de    28 august 2017

Art.  1.  Organizatorul  licitaţiei:  UAT Comuna  Șaru  Dornei  cu  sediul  în  satul  Neagra
Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A, județul Suceava,  tel. 0230 574463, fax. 0230 574558,  e-
mail: primaria@saru-dornei.ro.
      Obiectul licitaţiei: materiale lemnoase fasonate, la drum auto,  provenite din fondul forestier
proprietate publică a Comunei Şaru Dornei, administrat prin Ocolul silvic Vatra Dornei, după cum
urmează:
 Nr.
crt./

Nr. lot

Nr.
APV
Ocol
Silvic

Nr.
SUMAL

Sortimentul Specia
Volum
brut 
 -mc -

Pret
pornire
licitatie
-lei/mc-

Pas  de
licitare
-lei/mc

Garanție
de

contracta
re   -lei-

1 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Molid 110,92 310 16 1719,26

2 16089
1106645 Lemn  pt

industrializare
Brad 56,48 310 16 875,44

3 16089
1106645 Lemn  pt

celuloza 
Molid 17,88 170 9 151,98

4 16089
1106645 Lemn  pt

celuloza
Brad 3,12 170 9 26,52

5 16090
1114214 Lemn  pt

industrializare
Molid 15,08 310 16 233,74

6 16090
1114214 Lemn  pt

celuloza 
Molid 36,5 180 9 328,50

7 16090
1114214 Lemn  pt

celuloza
Brad 1,49 180 9 13,41

8 16085
1106692 Lemn  pt

celuloza 
Molid 6,70 170 9 56,95

9 16085
1106692 Lemn  pt

celuloza
Brad

2,19
170 9 18,62

10 16091
1114217 Lemn  pt

industrializare
Molid 213,02 310 16 3301,81

11 16091
1114217 Lemn  pt

celuloza 
Molid 34,90 180 9 314,10

12 16092
1115030 Lemn  pt

industrializare
Molid 86,64 310 16 1342,92

13 16092
1115030 Lemn  pt

industrializare
Brad 20,59 310 16 319,15

14 16092
1115030 Lemn  pt

celuloza 
Molid 22,92 180 9 206,28

15 16092
1115030 Lemn  pt

celuloza
Brad 0,72 180 9 6,48

16 16093
1119305 Lemn  pt

industrializare
Molid 115,31 310 16 1787,31

17 16093
1119305 Lemn  pt

celuloza
Molid 20,09 180 9 180,81

TOTAL 764,55 10883,27

Materialele lemnoase fasonate provin din partizile 16090, 16085, 16091,16092 și 16093, u.a.

mailto:primaria@saru-dornei.ro


40E 41D, 46C, 45F, 42 CD si 43 AE, Canton silvic 10 Dealu Negru, respectiv partida 16089, u.a. 
78A, Canton Silvic Gheorghițeni.

Art.  2.  Licitaţia  se va desfăşura conform prevederilor  Regulamentului de valorificare a
masei  lemnoase  din  fondul  forestier  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
617/2016, va fi publică, deschisă, „cu strigare”, şi se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Şaru
Dornei, în data de 28 august 2017, ora 11.00.

Art. 3. Preselecţia  va avea loc în data de  23 august 2017, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Şaru Dornei.

Art.  4.  Pentru  participare  la  licitaţie,  solicitantul  trebuie  să  depună,  anterior  datei
preselecţiei,  respectiv  până  la  data  și  ora-limită  de  22  august 2017,  ora  15.00 o  cerere  de
înscriere la licitaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, care se
înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la care trebuie să anexeze
următoarele  documente  în  original  sau  după  caz,  în  copie,  certificate  pentru  conformitate  cu
originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la
oficiul  registrului  comerţului  sau,  după  caz,  documentul  echivalent  de  înregistrare,  în  cazul
operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini- copie conformă cu originalul; 

b)  certificatul  constatator  privind  operatorul  economic/grupul  de  operatori  economici,
eliberat de oficiul registrul comerţului în original sau prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30
zile calendaristice înainte de data preselecţiei- original sau copie conformă cu originalul; 

c)declaraţia  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului  legal  al  operatorului
economic/grupului de operatori economici că nu are datorii  restante faţă de Ocolul Silvic Vatra
Dornei, care asigură administrarea fondului forestier, și faţă de organizatorul licitaţiei – proprietarul
masei lemnoase, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-
original; 

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. g) din
Regulamentul aprobat prin H.G. 617/2016, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul
caiet de sarcini – original;

e)declaraţia  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului  legal  al  operatorului
economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situația actualizată a volumului de lemn
achiziționat/procesat  din  fiecare  specie  și  sortiment,  de  la  începutul  anului  în  curs, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini - original;

f)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici potrivit art.7 alin (1) și (2) din Regulamentul aprobat prin H.G. 617/2016,
conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini - original;

 Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura organizatorului licitației  până la
data și ora-limită de 22 august 2017, ora 15.00.

 Art.  5.  Comisia  de  preselecţie  analizează  documentele  depuse  de  către  solicitanţi  şi
hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor legale. 

  Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin
în una dintre următoarele situaţii: 

a)  nu  a  depus  toate  documentele  prevăzute  la  art.  4  până  la  data  și  ora  prevăzute  sau
documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt depuse în original sau, după caz, certificate pentru
conformitate cu originalul; 

b) are datorii restante faţă de faţă de Ocolul Silvic Vatra Dornei, care asigură administrarea
fondului forestier, și faţă de organizatorul licitaţiei – proprietarul masei lemnoase;

c)  a  depăşit  procentul  prevăzut  la  art.  60  alin.  (5)  lit.  f)  din  Legea  nr.  46/2008,  cu
modificările ulterioare, republicată; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit.
f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis
de conducătorul direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul



autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ce se postează pe site-ul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură; 

d) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiții decât forța
majoră,  respectiv  nu  a  încheiat  din  culpa  sa  contracte  dacă  și-a  adjudecat  masă  lemnoasă  pe
picior/materiale lemnoase fasonate prin licitații.

Operatorii economici/Grupurile de operatori economici nu participă la şedinţa comisiei de
preselecţie. 

 La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal care se înregistrează în
registrul  de corespondență al  organizatorului  în  care  se  consemnează:  data  şi  locul  desfăşurării
preselecţiei,  membrii  comisiei  de  preselecţie  prezenţi,  solicitanţii  care  s-au  înscris  în  vederea
participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitație și solicitanții respinși să participe la
licitație și motivul respingerii lor.

 Procesul-verbal  al  comisiei  de  preselecție  se  afișează  la  sediul  organizatorului  și  se
comunică operatorilor economici.

Art. 6. Operatorul economic care consideră că din motive neîntemeiate nu a fost admis să
participe la licitație poate formula contestație, în scris, în termen de 24 de ore de la data afișării
rezultatului preselecției, conducătorului organizatorului licitației. Acesta este obligat să soluționeze
contestația prin decizie motivată în aceeași zi sau în ziua următoare.

Art.  7. Operatorul  economic/Grupul  de  operatori  economici  participant/participanţi  la
licitaţie trebuie să achite,  anterior începerii şedinţei de licitaţie,  în contul organizatorului, cod
IBAN RO08TREZ5975006XXX000051, deschis  la  Trezoreria  municipiului  Vatra  Dornei prin
instrumente bancare legale decontabile sau în numerar la casieria organizatorului,  o garanţie de
contractare în cuantum de 5%  din valoarea de pornire la licitaţie, pentru cantitatea de materiale
lemnoase pe care intenţionează să o cumpere.  Garanția de contractare se va achita pentru toata
cantitatea de materiale lemnoase pe care operatorul economic intenționează să o cumpere.

De asemenea, anterior începerii ședinței de licitație se achită un  tarif de participare la
licitaţie  de  100  lei,  în  numerar  la  casieria  organizatorului  sau  în  contul  cod  IBAN
RO44TREZ59721160203XXXXX,  deschis la Trezoreria municipiului Vatra Dornei. Documentul
privind constituirea garanţiei de contractare cât și cel privind constituirea  tarifului de participare se
depun la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie.

Garanţia de contractare se reține până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În
situația  în  care  cuantumul  garanției  de  contractare  constituită  este  mai  mare  decât  cuantumul
garanției pentru materialele lemnoase adjudecate, diferența până la garanția constituită se restituie,
la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
              Garanţia de contractare nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie
ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului
economic. 
          Garanţia  de  contractare  nu  se  restituie  operatorului  economic/grupului  de  operatori
economici care a adjudecat masa lemnoasă în următoarele situaţii: nu s-a încheiat contractul de
vânzare-cumpărare,  în  condiţiile  legii,  din  vina  exclusivă  a  operatorului  economic/grupului  de
operatori  economici;  nu a constituit  garanția  de bună execuție;  și-a  retras oferta  în perioada de
valabilitate a acesteia. 
În acest caz, garanția de contractare se face venit al organizatorului licitaţiei.
       Garanţia  de  contractare  se  restituie  operatorului  economic/grupului  de  operatori  care  a
adjudecat masa lemnoasă, a încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii
și  a  constituit  cauțiunea  prevăzută  de  art.  66  alin.  (1)  din  Legea  nr.  46/2008,  republicată,  cu
modificările ulterioare, de minimum 5% din valoarea contractului. 
              Art. 8. Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă componenţa
acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a a licitaţiei şi toate informaţiile
necesare  desafăşurării  licitaţiei.  Se  anunţă  operatorii  economici  care  au  depus  garanţii  de
contractare şi au achitat tariful de participare la licitaţie. Operatorii economici care nu au depus
garanţii de contractare sau nu au achitat tariful de participare la licitaţie nu sunt admişi la



licitaţie.
  Licitarea materialelor lemnoase începe şi se desfășoară în ordinea prevăzută în lista de

loturi din anunţul de licitaţie. 
 Preşedintele  comisiei  de  licitaţie  anunţă  conform listei,  lotul  care  urmează  a  fi  licitat,

precum şi preţul de începere a licitaţiei şi pasul de licitare. 
         Reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici înscrişi pentru lotul respectiv, vor
începe să ofere minim câte un pas de licitare, până la adjudecare. Pentru fiecare lot de material
lemnos fasonat licitația începe de la prețul de pornire; opțiunea pentru prețul de pornire este oferta,
iar urmatoarele strigări ale altor participanți se considera licitări.

 Este  declarat  adjudecatar  licitantul  care  a  oferit  preţul  cel  mai  mare  după  trei  strigări
succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie. Dacă pentru lotul care face obiectul licitației se face
o singură ofertă la prima licitație, acesta nu poate fi adjudecat la respectiva licitație
           Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, lotul nu se supune licitării şi nu se poate
adjudeca prin respectiva licitaţie. 
              Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca prin
negociere. 
        Art.  9.  După  terminarea  şedinţei  de  licitaţie  se  întocmeşte  un  proces-verbal  privind
desfăşurarea  licitaţiei,  în  care  se  consemnează,  în  mod  obligatoriu,  următoarele:  data  şi  locul
desfăşurării licitaţiei,  modul de anunţare a licitaţiei,  membrii comisiei  de licitaţie prezenţi,  tipul
licitaţiei,  obiectul licitaţiei,  solicitanţii  care nu au îndeplinit  condiţiile  de participare la  licitaţie,
ofertanţii pentru fiecare lot şi reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima
ofertă  făcută,  câştigătorul  licitaţiei,  termenul  de  încheiere  a  contractelor  de  vânzare-cumpărare,
observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie
se  semnează  de  către  toţi  membrii  comisiei  de  licitaţie  prezenţi.  După  încheierea  şedinţei  de
licitaţie, operatorii economici ofertanţi prezenţi au obligaţia să semneze procesul-verbal de licitaţie. 

    Art.  10.  În  cazul  în  care  între  momentul  adjudecării  şi  cel  al  contractării  efective
operatorul  economic/grupul  de  operatori  economici  adjudecatar  constată  că  masa  lemnoasă  nu
corespunde ca volum sau/şi calitate prevederilor actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre
aceasta, în scris, în termen de 5 zile, pe organizatorul licitaţiei. 
                  Art. 11. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare îl obligă pe organizatorul
licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare,
în prezenţa contestatarului. 
             În acest caz, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de
vânzare-cumpărare  a  materialelor  lemnoase  se  prelungeşte  cu  perioada  dintre  data  depunerii
contestaţiei şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este de 10
zile de la data depunerii contestaţiei. 
               În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei concluzionează că se confirmă
aspectele  contestate  va  proceda  la  anularea  adjudecării,  restituirea  garanţiei  de  contractare  şi
oferirea materialelor lemnoase la o nouă licitaţie sau, după caz, la remedierea în condiţiile legii a
deficienţelor semnalate. 

    Art. 12. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase fasonate
adjudecate prin licitaţie, are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, la
sediul Ocolului silvic Vatra Dornei. Este interzisă cesionarea contractelor de vânzare a materialelor
lemnoase de către operatorii economici/grupurile de operatori economici adjudecatari ai licitaţiei.
                Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare,  din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării  şi pierderea garanţiei de contractare
aferente, precum și a dreptului de participare la licitație/negociere pentru o perioada de 6 luni de la
data rezilierii. 
             Art. 13. Contravaloarea materialelor lemnoase fasonate, la drum auto, care fac obiectul
unui  contract  de  vânzare-cumpărare  se  plăteşte  de  către  cumpărător,  anticipat,  iar  ridicarea
materialelor lemnoase se face conform prevederilor din contract, fără a depăși termenul de 30 de



zile de la data încheierii contractului.În cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui
situaţii de forţă majoră potrivit legii şi determină neridicarea masei lemnoase scoase la drum auto,
se  poate  acorda  prelungirea  acesteia  pe  perioade  egale  cu  timpul  necesar  înlăturării  efectelor
negative  produse de aceste  fenomene,  pe  baza  proceselor  verbale  de  constatare  şi  respectiv  de
încetare a acţiunii forţei majore, întocmite conform prevederilor legale. În baza acestora cele două
părţi vor încheia acte adiţionale la prezentul contract. 
Prin forţă majoră se înţeleg evenimentele exterioare, imprevizibile şi de neînlăturat, care apar după
încheierea  contractului,  împiedicând  sau  întârziind  total  sau  parţial  îndeplinirea  obligaţiilor
contractuale  (ploi,  căderi  abundente  de  precipitaţii,  zăpadă,  greve  sau  alte  conflicte  de  muncă,
incendii, alunecări de teren, etc) .                  

    Art. 14. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor
referitoare la proveniența, circulația si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor
de depozitare a materialelor lemnoase si al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor
măsuri  de  aplicare  a  Regulamentului  (UE)  nr.  995  /  2010  al  Parlamentului  European  și  al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe
piață  lemn și  produse  din  lemn” aprobate  prin  H.G.  470/2014,  cu  modificările  si  completările
ulterioare si legii 171 / 2010 cu modificările ulterioare.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 15.  Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini agentul economic

confirmă  că  a  luat  la  cunoştinţă  de  obligaţiile  ce-i  revin.  Se  recomandă  operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici care se vor înscrie la licitaţie să utilizeze formularele
documentelor anexate prezentului Caiet de sarcini. 

                         

Anexa nr. 1



Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................        
Nr. ................ din .............................................................................................................
                                                   

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIA
DE  MATERIALE LEMNOASE FASONATE, LA DRUM AUTO

Operatorul economic  __________________________________________________, cu sediul în
loc.  ________________________________________,  Judeţul  _______________,
Strada______________________,  Nr.  ________,  Bloc  _______,  Scara  ___,  Ap.  ______,  Cod
postal:_________,  Telefon  fix:  ____________________,  Fax:  __________________,  Telefon
mobil:____________________,  CodIBAN:________________________________,  deschis  la
Banca  ____________________________________________,  înregistrat  la  Oficiul  Registrul
Comerţului  cu nr.  de ordine _________________________________,  C.U.Î.________________,
reprezentat  legal  prin  _________________________________  BI/CI:seria  ___,  nr.
____________,  în  calitate  de  ______________________  sau  prin
împuternicit_____________________________, prin mandat notarial, identificat prin BI/CI: seria
___, nr._______________, solicităm înscrierea la licitaţia publica deschisa cu strigare cu preselectie
de  materiale lemnoase fasonate, la drum auto, din data de  28.08.2017, care va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Șaru Dornei cu sediul în satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A,
județul Suceava.
Anexăm cererii următoarele documente originale sau în copie, certificate pentru conformitate
cu originalul de către reprezentantul legal:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la
oficiul  registrului  comerţului  sau,  după  caz,  documentul  echivalent  de  înregistrare,  în  cazul
operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini- copie conformă cu originalul; 

b)  certificatul  constatator  privind  operatorul  economic/grupul  de  operatori  economici,
eliberat de oficiul registrul comerţului în original sau prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30
zile calendaristice înainte de data preselecţiei- original / copie conformă cu originalul; 

c)declaraţia  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului  legal  al  operatorului
economic/grupului de operatori economici că nu are datorii  restante faţă de Ocolul Silvic Vatra
Dornei, care asigură administrarea fondului forestier, și faţă de organizatorul licitaţiei – proprietarul
masei lemnoase, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-
original; 

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. g) din
Regulamentul aprobat prin H.G. 617/2016, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul
caiet de sarcini – original;

e)declaraţia  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului  legal  al  operatorului
economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situația actualizată a volumului de lemn
achiziționat/procesat  din  fiecare  specie  și  sortiment,  de  la  începutul  anului  în  curs, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini - original;

f)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici potrivit art.7 alin (1) și (2) din Regulamentul aprobat prin H.G. 617/2016,
conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini - original;

ADMINISTRATOR / IMPUTERNICIT,
                                                                    (nume, prenume, semnatura )



Anexa nr. 2

Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................        
 Nr. ................ din .............................................................................................................
                                                   

DECLARATIE 

Subsemnatul(a)____________________________________cetăţean  român/străin,

domiciliat  în  localitatea  _______________________,  strada___________________________,  nr.

_______,  bl._______,  sc.  ______,  ap.  _______,  judeţul  _______________________,  posesor  al

BI/CI  seria  ____nr.________, reprezentant legal al SC.  ___________________________, având

cod  unic  de  înregistrare  fiscală__________________și  număr  de  înregistrare  la  Registrul

comerțului______________, declar pe proprie raspundere, având in vedere prevederile art.326 din

Legea nr.286/2009, privind Codul penal,  cu modificările și completările ulterioare,  cu privire la

falsul în declarații urmatoarele:

Societatea comerciala _____________________________ SRL/SA nu are datorii restante

față de Ocolul silvic Vatra Dornei si Primaria comunei Saru Dornei.

Prezenta  declarație  dată   în conformitate  cu  prevederile  art.21,  alin.5,  lit.  c)  din  HG

617/2016  se depune la dosarul de participare la licitatia de materiale lemnoase fasonate, la drum

auto, din data de  28.08.2017,  proprietatea publică a Comunei Șaru Dornei.

Data ____________

ADMINISTRATOR / IMPUTERNICIT,
                                                                    (nume, prenume, semnatura )



Anexa nr. 3

Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................        
 Nr. ................ din .............................................................................................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)____________________________________cetăţean  român/străin,
domiciliat  în  localitatea  _______________________,  strada___________________________,  nr.
_______,  bl._______,  sc.  ______,  ap.  _______,  judeţul  _______________________,  posesor  al
BI/CI  seria  ____nr.________, reprezentant legal al SC.  ___________________________, având
cod  unic  de  înregistrare  fiscală__________________și  număr  de  înregistrare  la  Registrul
comerțului______________, cunoscând dispozitiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar prin prezenta că societatea pe care o reprezint APARŢINE / NU APARŢINE unui
grup de operatori economici, aşa cum este definit la art.1, lit.g) din HG 617 / 2016.
           Dau prezenta declaraţie în conformitate cu prevederile art. 21, alin.(5), lit. e) din HG 617 /
2016.

  

Data_______________________

                                                                    ADMINISTRATOR / IMPUTERNICIT,
                                                                        (nume, prenume, semnatura )



Anexa nr. 4

Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................        
 Nr. ................ din .............................................................................................................

DECLARATIE

referitoare la situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare
specie şi sortiment de la începutul anului 2017 pentru respectarea condiţiilor prevăzute de art.

60 alin (5) lit f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare

                 Subsemnatul ___________________________, in calitate de reprezentat legal al
operatorului economic/ grupului de operatori economici SC. ___________________________, CUI
___________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal
pentru fals în declaraţii, ca operatorul economic/ grupul de operatori economici pe care îl reprezint a
achiziţionat/procesat de începutul anului 2017 urmatoarele volume cumulate din speciile:

Specia Sortiment Volum achiziționat
cumulat în anul

2017
-mc-

Volum procesat
cumulat în anul 2017

-mc-

                  Dau prezenta declaratie în baza art.  21 alin (3) lit.  f) coroborat cu art.  8 din
Regulamentul aprobat prin HG nr. 617/2016.

Data_______________________

                                                                    ADMINISTRATOR / IMPUTERNICIT,
                                                                    (nume, prenume, semnatura )

Anexa nr. 5



Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................        
 Nr. ................ din .............................................................................................................

DECLARATIE

referitoare la situaţia actualizată a volumului de lemn rotund fasonat la drum auto, din
produse principale sau accidentale I achiziţionat/procesat de la începutul anului 2017 

                 Subsemnatul ___________________________, in calitate de reprezentat legal al
operatorului economic/ grupului de operatori economici SC. ___________________________, CUI
___________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal
pentru fals în declaraţii, ca operatorul economic/ grupul de operatori economici pe care îl reprezint,
la momentul organizării licitaţiei/negocierii îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 60 alin (5) lit.
c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv: 
[ ] asigură 
[ ] nu asigură 
(se va bifa cu “X” opţiunea corespunzătoare) 
prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos fasonat cumpărat la
drum auto/depozit provenit din fondul forestier proprietate publică,  din produse principale sau
produse accidentale I. 

Situaţia volumului de lemn rotund fasonat la drum auto, din produse principale şi
accidentale I, achiziţionat, respectiv procesat din această categorie în capacităţile proprii,

de la începutul anului 2017

 Volum achiziţionat din produse
principale şi accidentale I, cumulat în

anul 2017 -mc- 

Volum procesat din produse
principale şi accidentale I, cumulat

în anul 2017 - mc- 

                În cazul în care, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl
reprezint NU ASIGURĂ procesarea prin capacitatea proprie a cel puţin 40% din materialul lemnos
fasonat cumpărat la drum auto/depozit provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse
principale sau produse accidentale I (NU DEŢINE capacitate proprie de procesare etc),  conform
prevederilor art. 60 alin (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare,
declar că nu voi licita şi achiziţiona la licitaţia organizată de Primăria comunei Șaru Dornei
materiale lemnoase rezultate din produse principale şi accidentale I sub formă de lemn rotund
fasonat.  5110 din 06.07.2017
Dăm prezenta declaratie în baza art. 21 alin (5) lit. g) coroborat cu art. 7 alin (1) şi (2) din HG 617 /
2016.

Data_______________________

                                                                    ADMINISTRATOR / IMPUTERNICIT,
                                                                        (nume, prenume, semnatura )


