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PRIMAR
DISPOZIŢIE

privind numirea comisiilor de preselecţie şi de licitaţie/negociere, pentru vânzarea masei 
lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate publică a comunei Poiana Stampei,

judeţul Suceava.

Ing. Mezdrea Viluţ - primara! comunei Poiana Stampei,judeţul Suceava;
Analizând referatul d-nei Lionte Dana, responsabil achiziţii publice.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 9 din 23.01.2019 privind aprobarea preţului de pornire a  listei 

de partizi, caietului de sarcini şî vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă lemnoasă îa 
drum auto, din fondul forestier proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Având în vedere prevederile art. 21, 22, 23 şi a rt 27 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,

în temeiul art. 63 alin. I, art. 68 şi art. 115 alin.l, lit a) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art. I. Se numeşte comisia de preselecţie, din data de 31.0L20I9, ora 14:00, pentru vânzarea 
masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietatea publică a comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, care se va desfăşura la Primăria comunei Poiana Stampei, pentru fondul forestier 
administrat cu Ocolul Silvic Doma, în următoarea componenţă:

- Florea Mihai Trifon, reprezentant Ocolul Silvic Doma -  preşedinte
- Lionte Dana- responsabil achiziţii publice Primăria Poiana Stampei - membru
- Pentelescu Ion, consilier local -  membru
- Isopel Alexandru -  consilier local - membru de rezerva

A rt. 2. Se numeşte comisia de licitaţie/negociere, pentru vânzarea masei lemnoase la drum auto 
din fondul forestier proprietatea publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, din data de 
06.02.2019, ora 10:00 pentru fondul forestier administrat cu Ocolul Silvic Doma, care se va desfăşura 
la sediul Primăriei Poiana Stampei, în următoarea componenţă:

- Flămânzianu Dănuţ - reprezentant Ocolul Silvic Doma -  preşedinte
- Rogojan Mireîa - Şef serviciu contabil şi administrativ Primăria Poiana Stampei -  membru
- Creţu Petru -  consilier local -  membru
- Magas Adnana - consilier local - membru de rezerva

A r t  3. Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Tătaru Mirela, consilier juridic în 
cadrul compartimentului juridic al Primăriei Poiana Stampei.

Art. 4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017.

Art. 5. Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează secretând comunei 
Poiana Stampei şi persoanele nominalizate la art.l si 2.
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PRIMAR
Art. 6, Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, în vederea 

exercitării controlului de legalitate şi membrilor comisiei.

Avizat pentru legalitate, 
p. S. Secretarul comunei, 

TĂTARU MIR EL A

Poiana Stampei, 25.01.2019 
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REFERAT

în conformitate cu prevederile art. 21, 22, 23 şi art. 27 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vederea 
numirii comisiilor pentru organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior 
prin licitaţie publică cu strigare, comisia de licitaţie/ negociere, precum şi licitaţie prin vânzare la drum 
auto şi comisia de preselecţie trebuie desemnate persoane care să facă parte din comisii.

Având în vedere că organizatorul licitaţiei este deţinătorul fondului forestier proprietate publică, 
adică Comuna Poiana Stampei, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din H.G. 715/2017: 
„comisia de preselecţie este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului 
organizatorului licitaţiei;”

Conform art.27, alin.l din H.G. nr.715/2017 - Comisia de licitaţie /  negociere este alcătuită din 3 
sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitaţie /  negociere nu 
poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

întocmit,

Consilier, 
Lionte Dana
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