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A N U N Ț
Privind organizarea licitației de vânzare de materiale lemnoase fasonate

  Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei 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

   Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 29 martie 2017, ora 11.00
      Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei Șaru Dornei, satul Neagra Șarului, 

comuna Șaru Dornei,  nr. 138A, județul Suceava
       Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare 
     Licitaţia  este  organizată  şi  se  va  desfăşura  conform  prevederilor  Regulamentului  de 

valorificare  a  masei  lemnoase  din  fondul  forestier  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 617/2016

       Data şi ora organizării preselecţiei: 24 martie 2017, ora 11.00
       Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la 

licitaţie: 23 martie 2017, ora 15.00
      Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare 

partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
      Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie  586,51 mc,  din care pe 

sortimente:
  - lemn pt industrializare (lemn lucru gater): 543,63 (mc);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
  - molid: 247,58 (mc);
        - brad:   144,64 (mc);
  - fag:     141,41 (mc);
  - paltin:   10,00 (mc);
  și
         -lemn pt celuloza : 42,88 (mc); 
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
          -molid: 36,87 (mc);
         - brad:   6,01 (mc);
    Materialele lemnoase fasonate oferite spre vânzare nu provin din fondul forestier proprietate 
publică certificat.

    Materialele  lemnoase  fasonate rămase  neadjudecate  după  încheierea  licitaţiei  nu  se  pot 
adjudeca prin negociere.

     Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 
20 martie 2017.
           Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:
-Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să 
achite,  anterior  şedinţei  de  licitaţie,  în  contul  organizatorului,  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 volumul de materiale lemnoase pe care intenţionează să îl  
cumpere, precum şi un tarif de participare la licitaţie de 100 lei.
-Documentele privind constituirea garanţiei de contractare și a tarifului de participare se depun la 



secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.
       Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul 

maxim de 10 zile  lucrătoare,  stabilit  prin  caietul  de  sarcini,  din  culpa  exclusivă  a  operatorului 
economic/grupului  de  operatori  economici  adjudecatar,  atrage  anularea  adjudecării  pentru  masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

 Garanţia  de  contractare  nu  se  restituie  operatorului  economic,  în  următoarele  situaţii:  
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din    

culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;  
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea    

garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) 
din Legea nr.  46/2008 -  Codul silvic,  republicată,  cu modificările ulterioare,  pentru constituirea 
garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

     Pentru informaţii  şi  date suplimentare vă puteţi  adresa organizatorului licitaţiei:  Primăria 
Comunei 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.          

                        UAT Comuna Șaru Dornei,

Primar,
Ioan-Cătălin IORDACHE
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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 
Oc Silvic

NR SUMAL Sortimentul Specia
Volum 
brut 
 -mc -

Pret 
pornire 
licitatie
-lei/mc-

Pas de 
licitare

 -lei/mc-

1 16089
1106645 Lemn  pt 

industrializare
Molid 247,58 310 16

2 16089
1106645 Lemn  pt 

industrializare
Brad 144,64 310 16

3 16089
1106645 Lemn  pt 

industrializare
Fag 141,41 250 13

4 16089
1106645 Lemn  pt 

industrializare
Paltin 10,00 365 19

5 16089
1106645 Lemn  pt 

celuloza 
Molid 36,87 170 9

6 16089
1106645 Lemn  pt 

celuloza
Brad 6,01 170 9

TOTAL 586,51
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