
Primăria corn. Poiana Stampei

Nr. 1833 din 03.03.2020

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: 13.03.2020, ora IO00.

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 25 din 02.03.2020.

6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 10.03.2020, ora 1400.

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
10.03.2020, ora 1200.

8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot 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 318,00 mc lemn de lucru răşinoase, din care:

- 204,00 mc lemn de lucru cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm;
-114,00 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 04.03.2020.

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

- CS 11 F. Tătarului -  păd. Ţiganea Florin -  tel. 0754/772.495.

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

Organizator,

Primăria corn. Poiana Stampei

Primar ing. MEZDREA VILUŢ

mailto:poiana_stampei@yahoo.com
http://www.ocoalesilvice.ro
http://www.produselepadurii.ro


LOTURI PENTRU LICITAŢIE VÂNZARE LEMN FASONAT 
DIN DATA DE 13.03.2020 

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI

Nr.
Lot Gestionar Canton Partida APV

Specia/
grupa
specii

Volum brut (m.c.
P reţ de  
p o rn ire  
ap ro b at  
d e  C .L . 
(lei/mc 
B R U T )

V o lu m
co ajă
(mc)

V o lu m  
net (mc)

P ro c e n t
co ajă

(%)

Preţ
p o rn ire

co ajă
(lei/mc)

Preţ
p o rn ire

net
(lei/mc)

V a lo a re  
to ta lă  (lei)

V a lo a re
garanţie

(lei)’

P a s  de  
lic itaţie  

(lei)

Lemn de lucru

Lemn 
de foc Total>24 cm <24cm

1
Ţ ig a n e a

F lorin
11 F. 

T ă ta ru lu i
2198 1352335 R ăş inoase 204 ,0 114,0 0,0 318,0 273 30,53 287 ,47 9 ,60 7,75 301 ,17 86814 ,00 434 0 ,7 0 14

T O T A L  G E N E R A L * 204,00 114,00 0,00 318,00 * 30,53 287,47 * 86814 ,00 4 340 ,70 ie


