
 
 

                                   CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE 
HOTARARE               

29/2022      

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic închis  
si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui lemnos  

conform APV-urilor nr. 1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, 
U.P.V. Bozioru, u.a.36B 

 
	

     Având în vedere:   
-  referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Bozioru sub 

nr.2.147/01.07.2022 elaborat de Primarul Comunei Bozioru, în calitatea 
sa de iniţiator;  

-  raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria 
Comunei Bozioru sub nr.2.167/01.07.2022 întocmit de domnul Stanciuc 
Robert-Alexandru – consilier achizitii publice;  

- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre, emis de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bozioru, anexate la 
hotărâre; 

- Actele de punere în valoare nr. 2200207101470 (OPV Bozioru u.a. 
36A), 2200207101500 (OPV Bozioru, u.a. 36B), întocmite de Ocolul 
Silvic Nehoiu; 

In baza prevederilor :  
- Hotararii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica 
a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva; 

- art.6 alin.(2) si alin.(3), art.17 alin.(2) lit.g), art.59 si art.62-67 din 
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat , actualizat cu modificarile si 
completarile 

ulterioare ; 
- Ordinul 1540/2011 pentru aprobarea instructiunilor privind 

termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al 
materialului lemnos; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

      În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), 
art. 129 alin. (1)-(2) lit.c), alin.6 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



 
 

        Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publica cu plic închis a 
următoarelor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al 
comunei Bozioru, conform actelor de punere în valoare întocmite de 
Ocolul Silvic Nehoiu Privat si însuşite de Consiliul Local Bozioru: 

        a) 103,97 m.c. – volum brut de material lemnos, trunchiuri şi 
catarge conform APV nr.1073, U.P.V. Bozioru, u.a. 36 A, Rărituri; Preţul 
minim de pornire la licitaţie este de 200 lei/mc. 

        b) 100,05 m.c. - volum brut de material lemnos, trunchiuri şi 
catarge conform APV nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a. 36 B, Rărituri; Preţul 
minim de pornire la licitaţie este de 200 lei/mc. 

      Art.2.Se aprobă caietul de sarcini şi documentaţia privind 
licitaţia publică de  vânzare a masei lemnoase prevăzute la art.1, 
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.3. (1) Licitatia publica pentru valorificarea materialului 
lemnos mentionat la art.1 se va organiza si desfăşura  potrivit actelor 
normative în vigoare, de către Primaăria Comunei Bozioru. 

        (2) Stabilirea datei licitaţiei si desemnarea comisiilor de 
preselectie si selectie se va face prin Dispozitie a Primarului Comunei 
Bozioru. 

      Art. 4. Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos se 
vor face venit la bugetul local al comunei Bozioru în contul 
RO…………………………………………………….…….CUI:4154339 

       Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 
încredinţa domnul Grigore Valentin, primarul Comunei Bozioru.  

    Art.6. Secretarul general al comunei Bozioru va comunica 
autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotărâre  si o va aduce la 
cunostinta publică prin afisaj la sediul institutiei si pe pagina proprie de 
internet www.comunabozioru.ro. 

 
Bozioru,  
Nr.29/01.07.2022 

 
 
 

        INITIATOR,                                         CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                                                               
PRIMAR                                        Secretar general comuna,                                                            

                     GRIGORE Valentin  OPREA Mirela 
               
                     .... .................                                     
                                                                                        ....................... 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

R O M Â N I A                                   
 JUDEŢUL BUZĂU   
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.1 – pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism 

 
 Nr.2.203/29.07.2022           

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica 

cu plic închis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui 
lemnos conform APV-urilor nr. 1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi 

nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B 
      

            În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.1, 
pentru -  programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism, 
s-a întrunit în şedinţa de comisie  pentru a analiza şi aviza  proiectul de 
hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în sedinţa <ordinară>> a 
Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă 
următorul aviz: 

            Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.29/01.07.2022, privind aprobarea 
vânzării prin licitatie publica cu plic închis si stabilirea pretului 
depornire la licitatie a materialui lemnos  conform APV-urilor nr. 
1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B, cu 
un număr de…0…..amendamente/fără amendamente.           
             (2) Prin urmare comisia nr.1 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu ______ voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri” avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 
   Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 
Preşedinte, 
MORĂRESCU ANDREI_________________ 
 

Secretar,  
FILIPOIU VALERIAN_____________________ 

 
                                                Membru,  



 
 

MOROGAN GHEORGHE_______________ 
 

 R O M Â N I A                 
 JUDEŢUL BUZĂU  
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.2 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii    publice, drepturile cetăţenilor 

 
  Nr.2.204/29.07.2022           
 

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica 

cu plic închis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui 
lemnos conform APV-urilor nr. 1073, U.P.V. Bozioru, u.comunei  

Bozioru, judetul Buzău 

                      În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru,  
Comisia nr.2, pentru- administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, drepturile cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de comisie 
pentru a analiza  şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea 
discutării  acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al 
Comunei Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă următorul aviz: 
            Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.29/01.07.2022, privind aprobarea 
vânzării prin licitatie publica cu plic închis si stabilirea pretului 
depornire la licitatie a materialui lemnos  conform APV-urilor nr. 
1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B, cu 
un număr de…0…..amendamente/fără amendamente.           

           (2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu _______voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri”, avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat. 

                 Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului 
comisiei, în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei 
Bozioru. 

Preşedinte, 
JIPA LUCIA__________ 
 

 
                                 Secretar, 

                              MIRICĂ MARIA-NICOLETA_________ 
 
 
 



 
 

                                          Membru, 
                                          BUDUIANU MARIAN_________ 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU ,  
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
COMISIA NR.3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement 
 
 Nr.2.213/29.07.2022           
  

AVIZ 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica 

cu plic închis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui 
lemnos conform APV-urilor nr. 1073, U.P.V. Bozioru, u. 

Bozioru, judetul Buzău 

 

     În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3, 
pentru- învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a 
analiza  şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  
acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei 
Bozioru din data de 05.08.2022, adoptă următorul aviz: 
            Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.29/01.07.2022, privind aprobarea 
vânzării prin licitatie publica cu plic închis si stabilirea pretului 
depornire la licitatie a materialui lemnos  conform APV-urilor nr. 
1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B, cu 
un număr de…0…..amendamente/fără amendamente.           

  (2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu _______voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri”, avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat. 

  Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului 
comisiei, în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei 
Bozioru. 

 
 Preşedinte, 
 JIPA LUCIA_________________ 
 
                               Secretar, 

 MIRICĂ MARIA-NICOLETA_____________ 
 
 



 
 

                                             Membru, 
BUDUIANU MARIAN______________ 

 



 
 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 

Nr.2.149/01.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie 
publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie a 
materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. Bozioru, 

u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B 
 

        Doamnelor si Domnilor consilieri, 

   Permiteti-mi sa supun atentiei dvs. proiectul de hotarare privind 
aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare si stabilirea 
pretului de pornire la licitatie a materialui lemnos din conform APV 
nr. nr.1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, 
u.a.36B 
        Referitor la stabilirea pretului de pornire la licitatie prin adresa 
nr. 2470/P.A./31.03.2020 emisa de catre Ocolul silvic Nehoiu ni se 
comunica pretul mediu pe metru conform fisei tehnice si economice 
calculat pentru fiecare APV in parte. 
       Pentru demararea procedurii de licitatie trebuie mai intai 

aprobata această hotărâre privind scoaterea la licitaie a masei 
lemnoase conform APV-urilor, stabilirea pretului minim de pornire la 
licitatie si aprobarea caietului de sarcini. 

         Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre 
dezbatere si adoptare,  Consiliului Local al comunei Bozioru proiectul 
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu plic 
inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie a materialui lemnos 
conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. Bozioru, u.a.36A şi nr.1074, 
U.P.V. Bozioru, u.a.36B, în forma pe care o voi prezenta. 

 
 
Vă multumesc ! 

P R I M A R , 

                                    GRIGORE Valentin 

 
 ...................... 
 



 
 

 
        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 
 

Nr.2.167/01.07.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie 
publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie a 
materialui lemnos conform APV-urilor  nr.1073, U.P.V. Bozioru, 

u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B 
 

      Obiectul prezentului proiect îl constituie aprobarea vânzării prin 
licitatie publica cu plic inchis si stabilirea pretului depornire la licitatie 
a materialui lemnos conform APV-urilor nr.1073, U.P.V. Bozioru, 
u.a.36A şi nr.1074, U.P.V. Bozioru, u.a.36B. 
Proiectul de hotărâre respectă prevederile:  

- Hotararii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a 
Padurilor- Romsilva; 

- art.6 alin.(2) si alin.(3), art.17 alin.(2) lit.g), art.59 si art.62-67 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat , actualizat cu 
modificarile si completarile 

ulterioare ; 
- Ordinul 1540/2011 pentru aprobarea instructiunilor privind 

termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si 
transport al materialului lemnos; 

           Urmare a acestui fapt, respectand prevederile HG nr. 715/2017, 
Primăria Bozioru  vor fi scoase la vânzare 204,02  mc masa lemnoasă 
din fondul forestier proprietate privata al comunei Bozioru. Parcele 
care vor fi scoase la licitatie se vor regasi evidentiate în caietul de 
sarcini. 

Masa lemnoasă oferită la aceasta licitaţie este prezentata sub 
forma unui grupaj de partizi cu numerele 1073 şi 1074 Bozioru, 
situată pe raza ocolului silvic Pârscov. 

        Pretul de pornire pentru grupajul de partizi mentionate mai sus 
este de 57,28 lei/mc. - APV  nr.1073 şi 58,71 lei/mc. - APV- nr.1074, 



 
 

conform  adresei O.S. Nehoiu Privat nr.2500/20.06.2022, unde sunt 
evidenţiate preturile minime de referinţă a masei lemnoase. 

         Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos se vor 
face venit la bugetul local al comunei Bozioru.   

      Faţă de cele prezentate, consider că s-au respectat prevederile  
legale, şi  precizez  faptul ca proiectul de hotărâre poate fi supus 
dezbaterii si aprobării Consiliului Local, în forma prezentată de 
iniţiator. 
 

 
      Întocmit, 
                       Consilier achiziţii publice, 
                     STĂNCIUC  Robert-Alexandru 
 

 

 ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ANEXA Nr.1  LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Nr.  
 

 

 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BOZIORU 
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATIE DE LICITATIE 
PRIVIND LICITATIA PUBLICA, DESCHISA, CU PLIC INCHIS, 
PENTRU EXPLOATAREA CANTITÃTII DE  204,02 MC MASA 
LEMNOASA PE PICIOR CONFORM ACTELOR DE PUNERE IN 

VALOARE 
NR. 2200207101470 şi NR. 2200207101500 

 
 

ORGANIZATOR LICITATIE : COMUNA BOZIORU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
CAIET DE SARCINI 

 
PRIVIND MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI publice cu plic inchis 

si 
preselectie PRIVIND : EXPLOATAREA CANTITÃTII DE 204,02 MC. MASA 

LEMNOASA PE PICIOR  din data de 12.09.2022 
 
 

ART.1. Obiectul si caracteristicile generale ale licitatiei 
        Prezentele instructiuni reglementeaza modul de desfasurare a licitatiei cu 
oferta de pret in 
plic inchis. 
Precizari : 
1. Tipul de licitatie: licitatie publica cu plic inchis 
2. Conditii de participare la licitatie: 
- Au dreptul să participe la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior numai operatorii 
economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că 
dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă 
specializată. 
Atestarea operatorilor economici se realizează de comisia de atestare a operatorilor 
economici pentru exploatări forestiere. 
- Participantii la licitatie vor achita un tarif de participare la licitatie in valoare de 
100 lei; 
- Nu vor fi primiti la licitatie agentii economici care nu si-au indeplinit obligatiile 
asumate printr-un alt contract de furnizare a masei lemnoase pe picior. 

- Pretul de pornire al licitatiei este de: 
           a) 200 lei/mc. - APV  nr.1073 
           b) 200 lei/mc. - APV- nr.1074 

- Operatorii economici participanti la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, 
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente 
bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria 
organizatorului: : 
a) garanţiei de contractare, în cuantum de 500 lei. 
b) tarifului de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei; 
- Contul beneficiarului este: RO ............................................................... - deschis 
la Trezoreria Patarlagele. 
- Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de 
operatori economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile 
lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei in data de 08.09.2022 ora 10,00. 
- Termenul de depunere a documentatiei pentru preselectie este 08.09.2022, ora 
9,00. 
- Licitaţia se va desfăşura in sala de sedinte a Primariei comunei Bozioru, la data de 
12.09.2022 ora 10,00 
          ART.2. Documente necesare pentru participare la licitatie: 
          Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, cu 
minimum două ore înainte de data preselecţiei, o cerere de înscriere, care se 
înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să 
anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau 
în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru 
conformitate cu originalul: 
          a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului 
comerţului sau, 



 
 

după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici 
străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 
          b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin 
serviciul online ,  cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; 
        c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier 
proprietate publică a statului sau faţă  de proprietarii/administratorii fondului 
forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale, acest document se 
prezintă în original; 
        d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 
economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura 
reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar 
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor 
economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii 
economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a masei 
lemnoase pe picior, acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 
       e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în 
care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona 
volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi 
vânzătorul; acest document se va prezenta în original, numai de către operatorii 
economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior. 
         Cererea şi documentaţia prevăzute mai sus se pot depune la organizatorul 
licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi: 
a) direct la registratură, pe hârtie; 
b) prin poştă/curier, pe hârtie; 
Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere 
la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora 
în limba română. 
        La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistraţi 
într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de 
autoritatea competentă din acel stat, şi recunoscut/ echivalat, în ondiţiile legii, de 
autoritatea de resort din România. 
          ART.3. Garantia de participare la licitatie 
          (1) Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă 
dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, 
prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în 
numerar la casieria organizatorului: 
           a)  a garanţiei de contractare de 500 lei. 
           b) a tarifului de participare la licitaţie stabilit, la art. 1 alin.(2) din prezentul 
caiet de sarcini. 
          (2) Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare şi a tarifului 
de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore 
înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 
          (3) Pentru participarea operatorilor economici admişi la licitaţie la negocierea 
organizată în aceeaşi zi şi având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie 
nu se percepe tarif de participare. 
          (4) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) determină interzicerea 
participării la licitaţie/negociere a operatorului economic. 
          (5)  Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se reţine până 
la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia în care cuantumul 
garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de 



 
 

contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/ 
adjudecate, diferenţa până la garanţia constituită se restituie operatorului economic, 
la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 
       (6) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (5), nerestituită, poate constitui 
garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în 
condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic. 
          (7) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (5) nu se restituie 
operatorului economic în următoarele situaţii: 
          a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operatorului economic; 
          b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului; 
          c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
          d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea 
cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună 
execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 
          (8) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (7) lit. a) 
şi b) se face venit al organizatorului licitaţiei. 
          (9) Tariful de participare la licitaţie/negociere este stabilit de organizatorul 
licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii, 
respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, 
închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei/negocierii şi protocol, organizarea 
vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase. 
          ART.4. Modul de desfasurare a licitatiei: 
          (1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi 
şi hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu 
respectarea prevederilor HG nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
          (2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a 
solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: 
          a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 1 si 2 până la data stabilită 
în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete, nu sunt în original sau nu sunt 
certificate pentru conformitate cu originalul, după caz; 
          b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate 
publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, 
cât şi grupul de operatori economici din care face parte, după caz; 
          c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil, în cazul 
operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă 
lemnoasă pe picior; 
          d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de 
atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia 
capacităţii anuale disponibile, în cazul  operatorilor economici care solicită înscrierea 
la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior; 
          e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, cu modificările ulterioare, republicată; constatarea depăşirii se face prin 
act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial. În 
termen de 5 zile lucrătoare structura teritorială de specialitate  autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia 
postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3); 
          f) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiţii 
decât forţa majoră/calamităţile naturale, cu organizatorul licitaţiei pentru masă 



 
 

lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate, respectiv nu a încheiat din culpa 
sa contracte dacă şi-a adjudecat masă lemnoasă pe picior/ materiale lemnoase 
fasonate prin licitaţii sau a negociat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase 
fasonate. 
          (3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 
          Vânzarea masei lemnoase pe picior se realizează de către Primaria Comunei 
Bozioru prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: - licitaţie în plic închis; 
          În cazul licitaţiei publice în plic închis, se procedează astfel: 
          a) oferta se depune, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura 
organizatorului; ofertarea partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor se va face 
în ordinea priorităţii de adjudecare dorită de ofertant; 
          b) după parcurgerea etapelor prevăzute de HG 715/2017, comisia trece la 
deschiderea, în prezenţa participanţilor, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui 
ofertant care poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora; 
          c) comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de 
partizi/lot/piesă şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor 
constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; 
          d) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de 
partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta 
este cel puţin egal cu preţul de pornire; 
          (2) În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care 
îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul 
de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu 
strigare, urmându-se procedura de HG 715/2017; aceasta porneşte de la preţurile 
egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor economici care au 
făcut respectivele oferte. 
          (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub 
preţul de pornire la licitaţie, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se 
adjudecă. 
          (4) În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă 
disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră, anexei acestuia şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzută 
de HG 715/2017 şi/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse 
pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din 
oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a licitaţiei; 
adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcţie de ofertele valide. 
          ART 5. Încheierea contractului 
          (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în termen 
de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitaţiei, respectiv a negocierii, şi 
se face la sediul vânzătorului. 
          (2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare 
aferente. 
          (3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa 
majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de 
contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la 
licitaţie/negociere, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. 
          (4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase/materialelor lemnoase fasonate în termenul stabilit din culpa exclusivă a 
organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea 



 
 

prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare 
depuse. 
          (5) Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de 
vânzarecumpărare încheiate în urma licitaţiilor/ negocierilor desfăşurate, dacă 
prevederea este stipulată în contractele de vânzare-cumpărare. 
           Plata privind contravaloarea totala de adjudecare a produselor solicitate se va 
face integral la data semnarii contractului. 
          ART.4. Masa lemnoasa oferita la licitatie 

  Masa lemnoasa oferita la aceasta licitatie este prezentata sub forma unui 
grupaj de partizi cu numerele 1073 şi 1074 Bozioru, situata pe raza Ocolului Silvic 
Pârscov. 
        Pretul de pornire pentru grupajul de partizi mentionate mai sus este de 200 
lei/mc. - APV  nr.1073 şi 200 lei/mc. - APV- nr.1074 stabilit prin HCL nr. 
31/05.08.2022. 

          Ofertantii la aceasta licitatie au obligatia de a prezenta o oferta ferma pentru 
grupajul mentionat mai sus. Departajarea acestora se va face in functie de pretul cel 
mai mare oferit. 

 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
   FILIPOIU Valerian 
 
 ……………                                          Contrasemnează, 

                                             Secretar General Comună 
 OPREA Mirela 
 
 ………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                        ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 

 
 
 

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE  
MASA LEMNOASA 

 
 

1. PARTEA I  
 
Parţi Contractante 
 
 Între 
 
         COMUNA Bozioru ,judeţul Buzău ,telefon nr. 0238708036, fax nr. 
0238/750333, avand certificatul de cod fiscal 4154339 si cont bancar nr. 
RO...................................................................deschis la Trezoreria Pătârlagele, 
reprezentata legal prin GRIGORE Valentin, avand functia de Primar , denumita in 
contract VANZATOR, pe de oparte  
 
şi  
 
        S.C. ........................, cu sediul in ................., str.......................... , nr. 
..............., ......................judetul ......................., telefon/fax nr..........................., 
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 
...........................sub nr. J....................., avand certificatul de cod fiscal nr. 
RO.................. si cont bancar nr. RO................... deschis la TREZORERIA 
......................., reprezentata legal prin ......................................, avand functia 
de ADMINISTRATOR , denumita in contract CUMPARATOR, pe de alta parte.  
 
2. Obiectul contractului  
2.1. Vanzatorul se obliga sa furnizeze si sa predea masa lemnoasa aferenta 
partizii /A.P.V nr.1073 şi 1074, cu un volum total brut 204,02 mc, la pretul 
consemnat in Procesul Verbal al Licitatiei nr. ..........................conform esalonarii 
convenite in anexa , si taxa de drum incheiat la sedinta de licitatie publica din 
......................... 
 2.2. Cumparatorul se obliga sa preia, sa exploateze si sa transporte, masa 
lemnoasa pe picior specificata la pct. 2.1. in conformitate cu sarcinile asumate in 
prezentul contract si sa plateasca vanzatorului pretul contractului. 
 2.3. Pretul stabilit prin licitatie pentru indeplinirea contractului, platibil 
vanzatorului de catre cumparator conform graficului de plati (anexa...) este de 
....................lei.  
2.4. Caietul de sarcini al Licitatiei (anexa.....) face parte integranta din prezentul 
contract.  
 
3. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea)  
3.1. Cumparatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a 
lucrarilor de exploatare, conform regulamentului de vanzare a masei lemnoase, in 
vigoare.  
3.2. Cuantumul garantiei de buna executie a lucrarilor de exploatare este de 
...............................lei (5% din valoarea de adjudecare).  
3.3. Vanzatorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna 
executie, in limita prejudiciului creat, daca cumparatorul nu isi indeplineste 
obligatiile ce ii revin din aplicarea prevederilor instructiunilor privind stabilirea 
termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare, scoatere si transport a 



 
 

masei lemnoase, in vigoare pe parcursul desfasurarii contractului. Anterior 
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, vanzatorul are obligatia 
de a notifica acest lucru cumparatorului, precizand totodata obligatiile care nu au 
fost respectate.  
3.4. Restituirea sumelor aferente garantiei de buna executie se va face la 
reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract, dupa retinerea, de catre 
vanzator, a eventualelor sume datorate ca urmare a derularii necorespunzatoare 
a contractului.  
 
4. Receptia masei lemnoase pe picior si predarea acesteia spre exploatare  
4.1. Receptia masei lemnoase pe picior se face inainte de emiterea autorizaiei de 
exploatare. La receptie, in cazuri temeinic justificate, cumparatorul poate solicita 
verificarea lucrarilor de evaluare a masei lemnoase destinate exploatarii, conform 
instructiunilor in vigoare, dintr-o partida sau din toate partizile ce fac obiectul 
contractului. In cazul in care se constata diferente peste tolerantele APV, se 
reziliaza contractul fara perceperea de daune si fara pierderea garantiei.  
4.2. Dupa eliberarea autorizatiei de exploatare si semnarea precesului verbal de 
predare-primire, vanzatorul nu accepta reclamatii privind lipsa cantitativa si 
calitativa a materialului lemnos  
4.3. Volumul de masa lemnoasa prevazut in actul de punere in valoare pentru 
parchetele amanate de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie, se 
recalculeaza, dupa caz, prin adaugarea cresterii curente, recalculandu-se si 
valoarea aferenta.  
4.4. Vanzatorul este exonerat de predarea spre exploatare a masei lemnoase daca 
agentul economic nu asigura plata contravalorii masei lemnoase esalonate.  
 
5. Obligatiile partilor  
5.1 Obligatiile vanzatorului 
 5.1.1. Stabileste, de comun acord cu cumparatorul, esalonarea taierilor (anexa 
.....) astfel incat, tinand cont de restrictiile si cerintele silviculturale ale 
arboretului, lunar sa se exploateze toata gama de produse contractate.  
5.1.2. Preda spre exploatare parchetul, pe postate delimitate exploatabile intr-o 
luna, cu maxim 10 zile inainte de data stabilita pentru inceperea exploatarii, 
delegatului imputernicit al cumparatorului care va raspunde si de respectarea 
regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare-primire intocmit in doua 
exemplare. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase 
constituie document gestionar.  
5.1.3. Pune la dispozitia cumparatorului suprafetele necesare amplasarii 
platformelor primare.  
5.1.4. Face reprimirea parchetului la sfarsitul exploatarii, numai in cazul in care 
sunt intrunite si respectate toate conditiile mentionate in instructiuni, in 
prezenta delegatului imputernicit al cumparatorului, pe baza de proces verbal de 
reprimire intocmit in doua exemplare. Dupa incheierea acestui act intreaga 
raspundere privind situatia din teren revine personalului silvic al Ocolului Silvic 
Gura-Teghii care a efectuat reprimirea parchetului.  
5.1.5. Acorda sprijin cumparatorului in demersurile necesare pentru obtinerea 
acordului si avizelor necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului necesar 
amplasarii platformelor primare, in cazul in care conditiile de scos-apropiat 
existente, impun ca aceasta sa se faca pe alte terenuri decat cele administrate de 
vanzator.  
 
5.2. Obligatiile cumparatorului  
5.2.1. Stabileste, de comun acord cu vanzatorul, esalonarea taierilor (anexa....) 
astfel incat, tinand cont de restrictiile si cerintele silviculturale ale arboretului, 
lunar sa se exploateze toata gama de produse contractate. Perioada de lucru - de 



 
 

la incheierea contractului pana la data de ..................................., cand se va 
preda parchetul. Cumparatorul va achita si taxa de drum .  
5.2.2. Ridica autorizatia de exploatare cu cel putin 10 zile inainte de termenul 
prevazut in esalonarea taierilor si participa la predarea efectiva in teren a 
parchetului prin delegat imputernicit, care raspunde si de respectarea regulilor 
silvice de exploatare, conform instructiunilor in vigoare.  
5.2.3. Intreprinde, impreuna cu vanzatorul, demersurile necesare pentru 
obtinerea acordului si avizelor necesare de la proprietarul sau detinatorul 
terenului necesar amplasarii platformelor primare, in cazul in care conditiile de 
scos-apropiat existente, impun ca aceasta sa se faca pe alte terenuri decat cele 
administrate de vanzator, conform art. 49 din Codul Silvic.  
5.2.4. Executa lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite 
producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii 
si respecta cu strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa......), tehnologia 
de exploatare si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de 
exploatare.  
5.2.5. Exploateaza parchetele in termenele prevazute in autorizatia de exploatare 
si participa la reprimirea acestora de catre vanzator prin delegat ce va detine o 
imputernicire in care se precizeaza competenta si dreptul acestuia de a semna 
actele de reprimire.  
 
6. Transportul materialului lemnos  
6.1. Vanzatorul va notificat, iar Ocolul Silvic Pârscov, asigura accesibilitatea si 
practicabilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrari de intretinere si reparatii 
ale acestora pentru a nu se intrerupe fluxul tehnologic de exploatare-valorificare. 
Cu ocazia receptionarii masei lemnoase se consemneaza starea si 
preacticabilitatea drumurilor auto forestiere ce deservesc parchetele facandu-se 
mentiuni, acolo unde este cazul, cu privire la lucrarile ce trebuie efectuate de 
Ocolul Silvic Pârscov, proprietarul drumurilor, si termenul de executie.  
6.2. Cumparatorul are obligatia de a semnala vanzatorului, daca acesta nu se 
autosesizeaza, situatiile privind accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor 
auto forestiere (cailor ferate forestiere) aferente parchetului din care se scoate 
materialul lemnos, ori de cate ori este necesar. 
 6.3. Contravaloarea lucrarilor de reparatii survenite in urma deprecierilor 
provocate printr-o exploatare necorespunzatoare in procesul de recoltare si 
transport a masei lemnoase aferenta contractului, se suporta de cumparator in 
baza constatarilor si evaluarilor efectuate de vanzator. 
 6.4. Caile de scos-apropiat ale lemnului si a instalatiilor aferente sunt cele 
inscrise in autorizatia de exploatare, respectiv in procesul verbal de predare spre 
exploatare, a parchetului si materializate in mod evident pe teren de catre 
vanzator.  
6.5. Cumparatorul asigura amenajarea instalatiilor de scos-apropiat si protejarea 
impotriva vatamarii arborilor limitrofi cailor de colectare prin lungoane, tarusi, 
mansoane etc. inainte de inceperea exploatarii. 
 
7. Modalitati de plata  
7.1. Vanzatorul va emite factura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata 
la taiere, inainte cu cel putin 3 zile fata de data la care postata corespunzatoare 
sa fie predata spre exploatare, iar cumparatorul va achita contravaloarea acesteia 
prin Ordin de Plata vizat de banca sau numerar pana cel tarziu in ziua predarii 
postatei conform esalonarii. 
 7.2. Se interzice accesul intr-o noua postata conform esalonarii (Anexa......) pana 
la decontarea instrumentelor de plata cu care s-a garantat achitarea masei 
lemnoase, urmand ca accesul sa se efectueze imediat dupa achitare. Exploatarea 



 
 

masei lemnoase peste cantitatea achitata constituie sustragere de material 
lemnos si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.  
7.3. In cazul unei decontari partiale a contravalorii masei lemnoase esalonate, se 
va permite transportul cantitatii aferente, proportional cu sortimentele din APV.  
7.4. Transportul materialului lemnos se va face in baza dispozitiei de livrare 
emisa de Ocolul Silvic Pârscov.  
 
 8. Penalitati, daune interese 
 8.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza (celeilalte parti) 
penalitati si dauneinterese, conform prevederilor din acest contract si legislatiei in 
vigoare. 
 8.2. Vanzatorul datoreaza penalitati cumparatorului, in urmatoarele situatii: 
8.2.1. Daca vanzatorul nu preda spre exploatare volumul de masa lemnoasa 
esalonat si pentru care beneficiarul a asigurat plata conform cap. 7, la termenul 
de esalonare, in mod nejustificat si dinvina sa, acesta va plati pentru fiecare zi de 
intarziere, penalitati de 0,02% din valoarea masei lemnoase ce trebuie predata.  
8.2.2. Daca vanzatorul nu intervine in termen de 10 zile de la data semnarii, in 
scris, cu notificare catre Ocolul Silvic Pârscov pentru lucrari de intretinere sau 
reparatii la drumurile auto forestiere in scopul de a le asigura accesibilitatea si 
practicabilitatea, cu exceptia cazurilor de forta majora, va plati penalitati de 0,1% 
din valoarea masei lemnoase esalonata scoasa din fluxul tehnologic de 
exploatarevalorificare pentru fiecare zi din perioada de intrerupere a 
transportului.  
8.3. Cumparatorul datoreaza penalitati vanzatorului, in urmatoarele situatii: 
8.3.1. Daca cumparatorul nu ridica autorizatia de exploatare, fara motive 
intemeiate, cu cel putin 10 zile inainte de termenul din esalonare va plati 
penalitati de 0,5% din valoarea masei lemnoase din partida autorizata la 
exploatare, pentru fiecare zi de intarziere. 
 8.3.2. Pentru masa lemnoasa ramasa in parchet, pe picior sau in faza, la 
expirarea termenului de exploatare, cumparatorul plateste penalitati de 0,5% din 
valoarea de ajudecare a volumului lemnului neexploatat si consemnat in procesul 
verbal de constatare, pentru fiecare zi de intarziere pana la reprimirea 
parchetului. Aceste penalitati nu se calculeaza in perioadele cu restrictii sau 
pentru masa lemnoasa ramasa dupa termenul prevazut in esalonare, in 
platforma primara amplasata in afara parchetului.  
8.3.3 Pentru masa lemnoasa neexploatata la 15 decembrie, ramasa pe picior sau 
doborata si nescoasa din parchete, cumparatorul plateste penalitati de 10% din 
valoarea de adjudecare a volumului masei lemnoase neexploatate si consemnat in 
procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea acesteia, prin act aditional la 
prezentul contract, se vor prevedea conditiile si noul termen de exploatare. 
 8.3.4. In cazul in care nu vor fi respectate regulile silvoculturale de exploatare 
prevazute in Caietul de Sarcini (anexa....) se va proceda astfel: prejudiciile 
evitabile vor fi inventariate si evidentiate separat si vor fi achitate de comparator 
la pret dublu fata de pretul stabilit prin prezentul contract; pentru situatia in 
care nu se respecta locul indicat pentru stabilirea platformei primare sau pentru 
nerespectarea drumurilor de scos apropiat aprobate de Vanzator impreuna cu 
Pârscov cumparatorul il va despagubi pe vanzator proportional cu prejudiciul 
creat, dar nu mai putin de dublul masei lemnoase afectate direct sau indirect 
prin aceasta actiune; in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile silvice de 
reprimire a parchetelor la data stabilita, conform esalonarii, se va percepe o 
penalizare de doua ori mai mare decat amenda aplicata de organele abilitate ale 
statului;  
8.3.5. Pentru nerespectarea conditiilor: de extragere a intregului material lemons 
din parchet si din platforma primara, de curatare a parchetelor si a platformei 



 
 

primare de resturi vegetale, de evacuare a deseurilor industriale (mai ales 
hidrocarburi) si menajere din parchet si zonele adiacente, se va plati o taxa de 
igienizare proportionala cu prejudiciul provocat dar nu mai mica de 1000 lei. 
 
9. Rezilierea contractului  
9.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din 
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata 
de daune-interese.  
9.2. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in 
urmatoarele circumstante:  
9.2.1. Cand cumparatorul nu ridica autorizatia de exploatare in cel mult 10 zile 
dupa primul termen prevazut in esalonare (anexa....), in acest caz retine si 
garantia constituita conform regulamentului de vanzare a masei lemnoase. 9.2.2. 
Nepreluarea parchetului/postatelor in termen de 30 de zile de la data prevazuta 
in esalonare, sau abandonarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 30 de zile 
calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora.  
9.2.3. Nedecontarea la termenul scadent a instrumentelor cu care s-a facut 
asigurarea platii, conform art. 7.5. 9.3. Cumparatorul îsi rezerva dreptul de a 
denunta unilateral contractul in urmatoarele circumstante:  
9.3.1. Cand vanzatorul, in mod nejustificat si din vina sa, nu notifica Ocolul 
Pârscov pentru a asigura accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto 
forestiere (cailor ferate forestiere), blocand astfel fluxul tehnologic de exploatare 
valorificare pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice.  
 
10. Forta majora  
10.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
10.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 
acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice 
masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forta 
majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte 
daune-interese.  
 
11. Solutionarea litigiilor  
11.1. Vanzatorul si cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.  
11.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si 
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta comerciala din 
localitatea in care isi are sediul vanzatorul, in functie de competenta materiala.  
 
12. Comunicari  
12.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.  
          (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul 
transmiterii,cât şi în momentul primirii.  
12.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax 
sau email, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.  
 
 



 
 

 
 13. Legea aplicabila contractului 
 13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
 
14. PREVEDERI FINALE  
14.1. Prezentul contract a fost intocmit în 2 (doua), exemplare originale, cate 1 
exemplar pentru vanzator si 1 exemplar pentru cumparator.  
 

 
       VANZATOR,                                             CUMPARATOR,  
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ANEXA Nr. 1la regulament 
(anexă înlocuită prin art. unic pct. 36 din H.G. nr. 55/2019, în vigoare de la 21 
februarie 2019)     
 
 

      
 

Nr…/…………..2022 

 

ANUNŢ 
privind organizarea licitaţiei principale/intermediare/negocierea pentru 
vânzarea de masă lemnoasă şi licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat 

 

    1. Organizatorul licitaţiei/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, 
număr de fax, e-mail): . . . . . . . . . . 
    2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: . . . . . . . . . . 
    3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii (adresa completă): . . . . . . . . . . 
    4.Tipul licitaţiei: . . . . . . . . . . 
    5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: . . . . . . . . . 
. 
    6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: . . . . . . . . . . 
    7. Data şi ora - limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere . . . . . . . . . . 
    8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se 
licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn 
fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul 
www.produselepadurii.ro şi pe site-ul . . . . . . . . . . 
    9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere . . . . . . . . . . 
mc, din care:  

a) pe natură de produse: . . . . . . . . . ., 
b) pe specii şi grupe de specii: . . . . . . . . . .  

    10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere . . . . . . . . . . 
mc, din care pe sortimente şi pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat 
supus vânzării, pe specii, pe sortimente şi cantităţile aferente.): . . . . . . . . . . 
    11. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă 
spre vânzare: . . . . . . . . . . 
    12. Volumul de masă lemnoasă şi/sau 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, şi de alte reglementări în 
vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere. 
    13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului 
licitaţiei/negocierii, începând cu data de: . . . . . . . . . . 
    14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii: . 
. . . . . . . . . 
    15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei/negocierii (persoane de contact, numere de telefon şi fax, e-mail): . . . 
. . . . . . . 

Organizator, 
numele şi prenumele conducătorului, funcţia, semnătura şi ştampila) 

    (anexă înlocuită prin art. unic pct. 36 din H.G. nr. 55/2019, în vigoare de la 
21 februarie 2019)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA Nr. 2 
la regulament 
(anexă introdusă prin art. unic pct. 37 din H.G. nr. 55/2019, în vigoare de la 21 
februarie 2019)  

    Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici 

CERERE 
de înscriere la licitaţie 

 
 

    Operatorul economic_________________________________________, cu sediul în  

_______________________________________________, judeţul ___________________________,  

str.____________________________________ nr.______, bl._________, et.______, sc._______,  

ap.________, cod poştal_____________, telefon fix _______________, mobil______________,  

fax.__________________, cont virament______________________________________________,  

deschis la_________________:.::::___- sucursala__________________, înregistrat la oficiul  

registrului comerţului cu nr._______________________________, cod unic de înregistrare 

_______________________,reprezentat legal prin______________________________________, 

  în  calitate de____________________________ solicit înscrierea la licitaţia organizată de  

___________________________________în data de ___________________   , pentru achiziţie 
(se specifică obligatoriu: masă lemnoasă şi/sau materiale lemnoase fasonate)  

___________________________________________________________________________________ 
    Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu ____________________________________ 

 pe dl/dna _________________________________________________, legitimat(ă) cu  

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Reprezentant legal, 
. . . . . . . . . . 

(semnătura şi ştampila) 

 

 



 
 

ANEXA Nr. 3 la regulament 
(anexă introdusă prin art. unic pct. 37 din H.G. nr. 55/2019, în vigoare de la 21 
februarie 2019)  

    Operator economic/grupul de operatori economici 

DECLARAŢIE 
pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă/material lemnos 

fasonat din data de . . . . . . . . . . 
- Model - 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., 
reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici . . . 
. . . . . . ., având CUI . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecţia din data de . . . . . . . . . . 
pentru licitaţia publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat 
organizată de . . . . . . . . . ., operatorul economic/grupul de operatori economici 
pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi îmi 
asum şi semnez următoarele declaraţii:  

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. 
(51) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 
    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier 
proprietate publică a statului - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi Regia 
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de 
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ - teritoriale, după caz. 
2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. 
(51) lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 
    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint:  

o nu este membru al niciunui grup de operatori economici; 
o este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: . . . . . . . . . .  

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. 
(51) lit. d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*  

a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări 
forestiere completată la zi. 
b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în 
prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de . . . . . . . . . . 
mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare 
pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:  



 
 

b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza 
experimentală/ocolul silvic de stat înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . . . mc; 
b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică . . . . . . . . . ., 
volumul de . . . . . . . . . . mc.  

4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. 
(51) lit. e) şi art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare** 
    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint, în anul . . . . . . . . . ., a achiziţionat/procesat următoarele volume:  

Nr. 
crt.  Specia  Sortimentul din SUMAL 

Volum 
achiziţionat 

- mc -  

Volum 
procesat 
- mc -  

          

          

          

          

          

          

5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. 
(51) lit. c) şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare** 
    Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori 
economici pe care îl reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie 
privind achiziţia şi prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse 
principale şi accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:  

a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an; 
b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc; 
c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc; 
d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . 
. . . .%.  

    Data completării: . . . . . . . . . .  

Reprezentant legal 
Operator economic/grupul de operatori economici 

. . . . . . . . . . 
(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 

* Se indică denumirea entităţii. 
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos 
fasonat. 



 
 

    (anexă introdusă prin art. unic pct. 37 din H.G. nr. 55/2019, în vigoare de la 21 
februarie 2019) 

 

Preşedinte de şedinţă, 
   FILIPOIU Valerian 
 
 ……………                                          Contrasemnează, 

                                             Secretar General Comună 
 OPREA Mirela 
 
 ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


