ANUNȚ
privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat
1. Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, nr. 128, județul
Suceava, telefon/fax 0230575177, e-mail: poiana_stampei@yahoo.com;
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 31.08.2018, ora 1000.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul primăriei p. Stampei, comuna P. Stampei, județul Suceava.
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
5. 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.
715/2017.
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 28.08.2018, ora 1400.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 28.08.2018 ora 1200, la sediul Primăriei com. P. Stampei.
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt
afişate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro;
9. --------10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie este de 705,00 m3, din care:
—lemn rotund <24 cm: 155,00 m3,
—lemn rotund >24 cm: 550,00 m3,
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— răşinoase: 705,00 m3.
11. Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică
certificat.
12. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de Regulament şi de alte reglementări în vigoare. Negocierea loturilor
neadjudecate la licitaţie, se va face în data de 31.08.2018 imediat după încheierea licitaţiei, în
conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul aprobat prin H.G. 715/2017.
13. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei com. P. Stampei începând cu data de
22.08.2018.
14. Vizionarea masei lemnoase se poate face după cum urmează:
- CS 13 P. Greblei – păd. Vasiluț Dorel – tel. 0769/081714.
15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei și reprezentantului
Ocolului Silvic Dorna : th. Florea Mihai Trifon, telefon 0756/752.317.
Organizator,
Primăria comunei Poiana Stampei, județul Suceava

