REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII R.A.
Şercaia, str. Principală nr. 16, jud. Braşov Tel.: 0368/405 575, 0368/405 576, Fax: 0268/245 811,
e-mail: padurilesincii@yahoo.com
Certif. înreg. RNAPOS Seria A, nr. 74, J08/1652/02.12.2009, C.U.I.: RO 26284950
Codul certificatului forestier: SA-FM/COC-002810

Nr. 2388 / 11.05.2018
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare
de masă lemnoasă pe picior
Organizatorul licitaţiei: Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A., Șercaia, str. Principală
nr. 16, jud. Brașov, tel/fax 0368405575, padurilesincii@yahoo.com
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 24.05.2018, ora 12.00
Locul desfăşurării licitaţiei: Șercaia, str. Principală nr. 16, jud. Brașov – sediul RPL OS Pădurile Șincii RA
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
Data şi ora organizării preselecţiei: 21.05.2018, ora 12.00.
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
21.05.2018 ora 10.00.
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro şi
www.ocoalederegim.ro
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 13.800 m3,
din care pe natură de produse:
- produse principale: ............................ 7.572 (m3);
- produse secundare: ............................ 6.228 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: .............................................4.174 (m3);
- fag: .......................................................6.002 (m3);
- stejari: ..........................................................4 (m3);
- diverse tari: ...........................................2.679 (m3);
- diverse moi: .............................................941 (m3).
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificată
– codul certificatului forestier SA-FM/COC-002810.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea a două licitații consecutive se va putea adjudeca,
prin negociere, începând din ziua celei de-a doua licitații, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 11.05.2018.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
- ing. Ghircoiaș Nicolae, tel: 0749.255.258

Organizator,
Ing. Urdea Sorin

