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NR.432 din 16.03.2018

ANUNTUL
lemnoasd si licitatiei pentruvdnzareade lemn fasonat
1. Organizatorul

licitatiei:Ocolul silvic Plaiurile Heniului R.A. cu sediul in localitatea Ilva Micd,

str. PrincipaId,,rtr.S25Sud.Bistri{a-Ndsdud, tel./fax 02631373326, e-mail

30.03.2018 ora 12:00.

ediul Ocolului slvic Plaiurile Heniului R.A. din localitatea Ilva
Mic6, str.Principald,,

Bistrila-Ndsdud.
ublica cu strigare.
5.Temeiul legal al oragarizaii si desfasurarii licitatiei:Licitatia este organizatd.si se va desfasura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicd, aprobat prin Hotararea Guvernului m.7 1 5 I20 Il .
nr .825 ,

limit[ oAnh la

documentatiei

ntru oreselectie

,ora 12.00.
8.Lista partizilor si loturilor care se liciteazd., pretul de pomire a licitatiei si pasul de licitatie
pentru fiecare partida si lot de lemn fasonat, sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul
www. ocoaledere gim.ro si pe site-ul www. o splaiurileheniului.ro.
.V
9.Volumul
total de masa lemnoasa oferit la licitati
din cars De naturd de
produse: - accidentale: 168 mc; -secundare:2793 mc
specrl sl grupe de specii:rasinoase : 1 76 8 mc;-fag: 905 mc;-divers e tan:2I8 mc ;-diverse moi : 70 mc.
l0.Volu
fasonat oferit Ia licitati
tn care
lemn de foc: 1,904 mc respectiv, pe specii: -fag:\,864 mc;-mesteacan: 0,040 mc.
1 l.Alte informatii privind masa lemnoasa./lemnul fasonat care se ofera spre vdnzare'. masa
lemnoasa si lemnul fasonat oferite spre vanzare nu provin din fondul forestier proprietate
publicd certificat.
l2.Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat dupa incheierea licitatiei se supune procedurii
de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul aprobat prin
H.G. nr.71512017 si de alte reglementari in vigoare
l3.Caietul de sarcini poate fi achizitonat de la sediul organizatorului licitatiei incepdnd cu data
de 20.03.2018.
14. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:neincheierea contractului de
vanzare- cumparare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat, in termenul maxim
de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini , din culpa exclusiva a operatorului economic
adjudecatar, atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei de contractare aferente, precum si a
dreptului de participare a acestuia la licitatie/negociere in conditiile regulamentului aprobat prin
H.G. nr.71512017, pentru o perioada de 6luni de la data-limita prevazuta pentru incheierea
contractului.
15. Pentru informatii si date suplimentare vd puteti adresa organizatorului licitatiei, Ocolul silvic
Plaiurile Heniului RA,tel./fax 0263 I 3 7 3 326, e-mail

ORGANIZATOR
Ocolul silvic Plai

