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ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

1. Organizatorul licitaţiei: Primăria comunei Straja, judeţul Suceava, cu sediul în comuna
Straja, judeţul Suceava nr. 484A, telefon/fax : 0230/576947, e-mail: straja@prefecturasuceava.ro
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 15 iunie 2018, ora 10:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria comunei Straja, judeţul Suceava, cu sediul în comuna
Straja, judeţul Suceava nr. 484A - sala de şedinţe
4. Tipul licitaţiei: licitaţie cu strigare
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 11 iunie 2018, ora 10:00
7. Data şi ora-limita până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie : 11 iunie 2018, ora 09:00
8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul
primariastrajasv.ro.
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 191 mc, din care:
a) pe natură de produse:
- accidentale I - 191 mc
b) pe specii şi grupe de specii:
- brad: 4 mc
- molid: 187 mc
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11. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:
- vizionarea masei lemnoase se realizează în baza unei planificări împreună cu specialistul
desemnat de Ocolul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc.
12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte
reglementări în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. (3) din H.G.R. nr. 715/2017.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de 04 iunie 2018, contra cost - 50 lei.
14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:
- licitaţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi a prevederilor
legislaţiei în vigoare privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei sau
reprezentantului Ocolului Silvic Bucovina, ing. Oleniuc Eduard, tel.: 0230/311059.

Organizator,

