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ANUN  
 

privind organizarea licita iei pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior 

 
 
Organizatorul licita iei: OCOLUL SILVIC SOME - IBLE , cu sediul în ora ul 

Năsăud, Bdul. Grănicerilor, Nr. 14, Etaj 1, Jud. Bistri a-Năsăud, telefon/fax: 
0263/360001, e-mail: somestibles@gmail.com. 

Data i ora desfă urării licita iei: 30.12.2015, ora:12.00. 
Locul desfă urării licita iei: sediul Ocolului Silvic Some - ible  din ora ul 

Năsăud, Bdul. Grănicerilor, Nr.14, Etaj 1, Jud. Bistri a-Năsăud. 
Tipul licita iei: licita ie publică cu strigare. 
Licita ia este organizată i se va desfă ura conform prevederilor 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. 

Data i ora organizării preselec iei: 28.12.2015, ora:12.00. 
Data i ora limită până la care poate fi depusă documenta ia pentru preselec ie 

i înscrierea la licita ie: 23.12.2015, ora:16.00. 
Lista partizilor care se licitează, pre ul de pornire a licita iei i pasul de licitare 

pentru fiecare partidă/grupări de partizi, sunt afi ate la sediul organizatorului i pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro. 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licita ie: 36.305 mc, din care 
pe natură de produse: produse principale+conservare: 29.335 mc, produse 
secundare: 6970 mc, produse de igienă: - mc, produse accidentale: - mc, i respectiv, 
pe specii i grupe de specii: ră inoase: 17869 mc, fag: 17497 mc, stejari: - mc, 
diverse tari: 802 mc, diverse moi: 137 mc. 

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. 

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licita iei nu se 
poate adjudeca prin negociere, în aceea i zi/în ziua următoare, în condi iile 
prevăzute de regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică aprobat prin H.G. 924/2015 i de alte reglementări în vigoare. 

În aceea i zi, imediat după licita ie, se organizează edin a de negociere, 
pentru masa lemnoasă pe picior (drumuri de tractor) care face obiectul art. 44 din 
H.G. 924/2015 (utilizându-se metoda licita ia cu strigare - dacă este cazul). 

http://www.ocoalederegim.ro/


Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licita iei,  
începând cu data de 14.12.2015. 

Alte informa ii privind organizarea i desfă urarea licita iei: neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim 
de 10 zile lucrătoare, din culpa exclusivă a adjudecatarului, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă i pierderea garan iei de contractare 
aferente.  

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din 
culpa exclusivă a adjudecatarului, atrage pierderea garan iei de contractare aferente 
i a dreptului de participare la licita ie, pentru partida al cărei contract de vânzare-

cumpărare a făcut obiectul rezilierii. 
Pentru participarea la licita ie, solicitantul trebuie să depună anterior datei 

preselec iei (vezi data i ora limită), la registratura organizatorului licita iei, o cerere de 
înscriere la licita ie i la care trebuie să se anexeze în copie, certificate pentru 
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici, documentele prevăzute la art.55, alin. (3) 
i alin. (5)-(6) din H.G. 924/2015. 

Pentru informa ii i date suplimentare vă pute i adresa organizatorului licita iei: 
Ocolul Silvic Some - ible , ing. Mure an Adrian i ec. Dîmbul Mariana, 
telefon:0263/360001, e-mail: somestibles@gmail.com. 

 
 
 
 

Organizator: 
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Ing. Mure an Mihail 
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