
Primăria corn. Poiana Stampei

Nr. 5413 din 30.07.2020

ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de lemn fasonat

1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Primăria Comunei Poiana 
Stampei, comuna Poiana Stampei, nr. 128, judeţul Suceava, telefon/fax 0230575177, e-mail: 
poiana_stampei@yahoo.com.

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 12.08.2020, ora IO30.

3. Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria Comunei Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.

4. Tipul licitaţiei: publică cu strigare.

5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017, HG 55/2019 şi HCL 70 din 30.07.2020.

6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 07.08.2020, ora 1430.

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
07.08.2020, ora 1230

S. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare iot de lemn 
fasonat sunt afişate la sediul şi pe site-ul organizatorului, pe site-ul www.ocoalesilvice.ro şi pe site-ul 
www.produselepadurii.ro .

9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie este de 434,00 mc lemn de lucru răşinoase, din care:

- 267,00 mc lemn de lucru cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm;
-167,00 mc lemn de lucru cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm;

10. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, 
în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu data de 31.07.2020.

12. Vizionarea masei lemnoase se poate face după cum urmează:

- CS 11 Faţa Tătarului -  păd. Ţiganea Florin -  tel. 0754/772 495;
- CS 12 Pârâul Greblei -  pad. Vasiluţ Dorel -  tel. 0769/081 714.

13. Pentru informaţii şi date suplimentare va puteţi adresa organizatorului licitaţiei şi reprezentantului Ocolului 
Silvic Dorna : ing. Florea Mihai Trifon, telefon 0756/752.317.

OrgarrkTatof,

Primăria cofn. Poiana^Stămpei 

Primar ingVMEZDREA VILUŢ
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1
Ţ iganea

F lorin
11 F. 

T ă ta ru lu i
2207 1461565 R ăşinoase 33.0 106,0 0,0 139,0 214 15,01 123,99 10,80 9,06 238,81 29746 ,00 1487,30 11

2
V a s ilu ţ
D ore l

12 P. 
G reb le i

2233 1640386 R ăş inoase 2 34 ,0 61 ,0 0,0 295,0 299 25,67 269,34 8,70 6,75 326 ,85 88205 ,00 4 410 ,25 15

T O T A L  G E N E R A L * 267 ,00 167,00 0,00 434,00 * 40 ,68 393,32 * 117951 ,00 5897 ,55 *


