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ANUNT
PRIVIND ORGANIZAREA

LICITATIEI INTERMEDIARE PENTRU VANZAREA DE MASA LEMNOASA PE PICIOR

organizatorul licitatiei : PRIMARIA oRASULUI FRASIN,JUDETUL sucEAVA cu sediul in orasul
Frasin, Calea Bucovinei nr'.85, telefon 0230/235334, fax 02301235334, e-mail : orimaria_fi.asin@vahoo.com
Data si ora desfasurarii licitatiei : 25.04.2017 , orele : I 3
Locul desfasurarii licitatiei : la sediul PRIMARIEI ORASULUI FRASTN,JUDETUL SUCEAVA din orasul
Flasin, localitatea Frasin, Calea Bucovinei nr.85judetul Suceava.
Tipul licitatiei : intermediara
Licitatia este organizata si se va desfasura potrivit prevederilor. Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondr"rl folestiel proprietate publica, aprobat prin H.C. nr.61112016 .

Data si ora organizarii preselectiei :19.04.2017, orele: l2
Data si ora - limita pana la care pot fi depuse documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie :

19.04.2011, orele :10.
Lista patizilor care se liciteaza, pretul de pornire al licitatiei si pasul de licitare sunt afisate la sediul
organizatorului si pe site-ul : rvww.ocoalederegim.ro .

Volumul total de masa lemnoasa pe picior ofelit la licitatie : 1327 mc, din care pe natura de produse :

accidentale I 1327 rrc si respectiv pe specii si grupe de specii : rasinoase 1290 mc si fag 36 mc.
Lista partizilor : actul de punere in valoare nr.5200/2017 emis de catre O.S.Frasin, judelul Suceava, anexa la
prezentul anunt si parte integranta din acesta.
Pretul de pornire la licitatie : 180 lei/mc volum brut fara TVA ;
Pasul la licitatie : 9 lei/mc ;

Masa lemnoasa pe picior cale se ofera spre vanzare provine din fondul forestier proprietate publica a Orasului
Frasin, judetul Suceava.
Masa lemnoasa pe picior neadjudecata, dr"rpa incheierea licitatiei nu se va putea adjudeca prin negociere.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la organizatorul licitatiei, incepand cu aata ae tj.O+.ZOlZ.
Neincheierea contractului de vanzare cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul maxim de
l0 zile lucratoare,stabilit pdn caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de
operatoti economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea
garantiei de contractare aferente.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii :

a) nu a fost incheiat contractul de vanzare curnparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa
operatorului economic ;

b) nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului ;c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ;

d) a fost incheiat in termen contractul de vanzare cumparare al masei lemnoase, iar valaorea galantiei, cu
acordul partilor se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(ltdin Legea
nr.46/2008 - Codul Silvic, republicata, cu modificalile si completarile ulterioare, pentru constituirea
garantiei de buna executie si/sau pentlu plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa Prirrariei orasului Frasin - Compartiment urbanism,
mediu si fond funciar - d-ra consilier ing.Goras Ana Adriana tel./iax 0230-235334,
orimaria frasin@Jahoo.com.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
CONSILIUL LOCAL

HOTARA RE
privind stabilirea niodului de valorificare si a pretului pentru masa lemnoasa din padurea proprietatea Primariei
orasului Frasin pentru care s-au constituit actele de punere in valoare nr.5l99l2O16 si nr.52001201'1 , emise de

catre Ocolul S ilv ic Frasin

Consiliul local al orasului Frasin, judetul Suceava ;

Avand in vedere:

- adresa rrr.104l2 din 20.02.2011 a Ocolului Silvic Frasin cu privire la valorificarea masei Iemnoase pentru care
s-au constituit actele de punere in valoare nr.519912016 si nr. 520012017, emise de catre Ocolul Silvic
Frasin,inregistrata la Plimaria orasului Frasin cu nr.1383 din 21.02.2017 ;

- prevederile ad.8 din contractul de administlare nr.10603 din 07 .05.2014 incheiat de catre Plimaria orasului
Frasin cu Directia Silvica Suceava;
- expunerea de motive prezentata de domnul ing.Balan Marinel - primarul orasului Frasin, inregistrata cu
nr.1580 din 28.02.2011 ;

- raportul inregistrat cu nr. 1581 din 28.02.2017 intocmit de catre Compaftimentul urbanism,mediu si fond
funciar;
- raportul Comisiei nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea

domeniului public qi privat al orasului, agricultu16, gospodarire comunali, proteclia mediului Ei turism, inregistrat
cu nr.2386 din 15.07.2017;
- rapofiul Comisiei nr.3 pentru administralie publicd local6, julidicl ;i de disciplini, apirarea ordinii qi liniqtii
publice, a drepturilor, inregistrat cu nr. 2387 din 15.07.2017 ;

- prevederile at.4 alin.(l) lit.b) si prevederile cap.ll din anexa la H.G. nr. 61712016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica l
- prevederile ar-t. 123 din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, repr"rblicata, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare ;

In temeiul aft.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(l) si alin.(3) si aft. 115 alin.(t) lit.b) din Legea
nr.215/2001a administraliei publice locale republicat6, cu Irrodificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Aft.1 Se aproba ca masa lemnoasa provenita din padurea proprietatea Orasului Frasin, judetul

Suceava perrtru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.519912016 emis de catre Ocolul Silvic Frasin
care reprezinta anexa nr.l care face parte din prezenta hotarare, cu un volum total brut de 390 mc sa fie
valorificata pe picior prin licitatie publica de cafie Primaria orasului Frasin, cu pretul de pornire de 185 lei/mc.

Art.2 Se aproba caietul de sarcini privind licitatia publica in vederea valorificarii masei lemnoase
pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.519912016 emis de catre Ocolul Silvic Frasin conform
anexei nr.2 care face parte integrata din prezenta hotarare.

Aft.3 Se aproba ca masa lemnoasa provenita din padurea proprietatea Orasului Frasin, judetul
Suceava pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.5200/201 7 emis de catre Ocolul Silvic Frasin
care reprezinta anexa nr.3 care face pafte din prezenta hotarare, cu un volum total brut de 1327 rnc sa fie
valorificata pe picior prin licitatie publica de catre Primaria orasului Frasin, cu pretul de pornire de 180 lei/mc.

Aft.4 Se aproba caietul de sarcini privind licitatia publica in vederea valorificarii masei lemnoase
pentru care s-a constituit actul de punere in valoare nr.520012017 emis de catre Ocolul Silvic Frasin conform
anexei nr.4 care face parte integrata din prezenta hotarare.

Ocolul Silvic Frasin vor aduce la

Contrasemneaza :

Secretarul orashlui
I

Lupascu Tetidnall"l"l
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