ANUNȚ
privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior
Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei D. Candrenilor, comuna D. Candrenilor, nr. 85, județul
Suceava, telefon / fax 0230575005, e-mail primariadc@yahoo.com;
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.06.2018, ora 1000;
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul primăriei D. Candrenilor, comuna D. Candrenilor, 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. 715/2017 și în baza
HCL 12/31.01.2018;
Data şi ora organizării preselecţiei: 14.06.2018 ora 1400;
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
14.06.2018 ora 1200, la sediul Ocolului Silvic DORNA;
Lista partizilor 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 masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 3.743 m3, din care pe natură de produse:
— produse accidentale I: 2.806 (m3);
— produse accidentale II: 221 (m3);
— produse secundare 716 (m3).
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
— răşinoase: 3.718 (m3);
— fag: 16 (m3);
— diverse moi: 9 (m3).
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică
certificat .
Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va organiza o noua
licitație în condițiile prevăzute de HG 715/2017.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei com. Dorna Candrenilor începând cu data de:
05.06.2018.
Vizionarea masei lemnoase se poate face după cum urmează:
- CS 1 Ciotina - păd. Rusu Nicolaie – tel. 0769/081561;
- CS 4 V. Pîntii - păd. Candrea Grigore – tel. 0769/081567;
- CS 14 Cârlibaba - păd. Ordinschi Isidor – tel. 0752/660220;
- CS 16 Tătarca - păd. Irimescu Ioan – tel. 0746/533108.
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 Dorna Candrenilor, județul Suceava

