ROMANIA
JUDETUT SUCEAVA

oRASUr-SOtCA
PRIMARIA
Nr.1871 din 12.O4.2O1A

Anunt privind organizarea LICITATIEI INTERMEDTARE de vanzare de mas; lemnoasi
pe picior din fondul forestier proprietate publici a Oratului Solca, judelul Suceava pentru
produclia anului2018

in

organizatorul licitatiei: PRtMARtA oRAgutut sotcA, JUDETUT suCEAVA, cu sediul
ora$ul Solca, str. TomSa Vodd, nr.84 judelul Suceava, tel./fax 0230/477275, e-matl:

prlmarie(asolca.ro
Data ti ora desfisUririi licitatiei:
*24 APRILIE 201.8, ora 9,00 pentru fondul forestier proprietate public5
a ORASULUT
SOLCA, JUDETUL SUCEAVA

Locul desf;$uririi licitatiei: Sala de fedinle a Primiriei oratului Solca, cu sediul in
oragul Solca, str. Tom;a Vod5, nr.8A, judelul Suceava.
Tipul licitatiei: licitatie publici cu strigare
Licitalia este organizat6 5i se va desfdgura conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public5, aprobat prin
Hot;rerea Guvernului nr. 7 7512OL7.
Data gi ora organizdrii preselecliei: 18 APRILIE 2018, incepand cu ora 14,00. La
preselectie nu participi operatorii economici.
Data Si ora-limiti p6ni la care pot fi depuse documentatia pentru preselectie 9i
inscrierea la licitatie: Dosarele continend do€umentele solicitate conform Regulamentului
aprobat prin HG 775/2077, se vor depune sau se vor trimite prin post5 cu confirmare de
primire, la registratura organizatorului licitaliei- Primiria oraSului Solca, judelul Suceava,
cu sediulin orasul Solca, str. Tomia Vod5, nr.8A, judelul Suceava, sau prin post; electornicd
(primarie@solca,ro), format pdf, semnate cu semnitura electronic5 calificata sau sigiliu
electronic calificat, pan; la data de 17 APRILIE 2018, ora 15,00.
Partida care se liciteazS, pretul de pornire a licitaliei Si pasul de licitare sunt afitate la
sediul organizatoruluiii pe site-urile: www.ocoaledereeim.ro Siwww.produselepadurii.ro.
Volumul total de masd lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publicd a
unittlii administrativ-teritoriale-oragul Solca, jude!ul Suceava, oferit la licitalie este de 391
m3, din care pe natur; de produse:
- produse accidentale: 391m3;
ii, respectiv, pe specii ti grupe de specii:
- rdginoase: 391 (m3 );
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaliei incepand cu
data de: 12 APRILIE 2018.

Pentru informalii Si date suplimentare vi puteli adresa organizatorului licitajiei:
Primdria orapului Solca, iudelul Suceava - telelon 023014772t5,
Organizator,
Primiria orasului Solca, iude!ul Suceava

