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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  HARGHITA  
 COMUNA  COZMENI 

COZMENI, NR. 200,  JUD. HARGHITA, 537065 
Tel: 0266-326601; Tel/Fax:0266-326668   e-mail: primcoz@freemail.hu 

 

Nr.4287 /2014 

ANUNT 

II licitatie 
 

Comuna Cozmeni cu sediul in Comuna Cozmeni,  nr.200, tel. 0266/326668, fax 
0266/326601, e - mail primcoz@freemail.hu, organizeaza în ziua de 

17/11/2014  orele 10  ,  la sediul primăriei 
licitaţie publică prin strigare 

PENTRU VÂNZAREA A 598 mc MATERIAL LEMNOS BRUT CONFORM ACT DE 

PUNERE ÎN VALOARE  . 

procedura de licita ţie publică prin strigare conform  Caietul de sarcini. 

Data limita de depunere a ofertelor 14/11/2014, orele 10,00 
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

Privind vânzarea prin licita ţia publică deschisă cu preselecţie a unor cantităţi de 

masă lemnoasă din pasunile aflate în proprietatea Consiliului Local al Comunei 

Cozmeni în anul 2014, provenite din  accidentale I,  

 

Data licitaţiei: 17/11/2014 ora 10. 

 

Cantitatea de lemn, amplasamentul şi preţul de pornire: 

 

 (15) Cantitatea de 598 mc de masă lemnoasă pe picior, proprietatea  Comunei 

Cozmeni, din Actele de punere în valoare nr:  

-8436 pentru volumul brut de 182 mc; 

-733871 pentru volum brut 416 mc; 

Preţul de pornire: 
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-8436 pentru volumul brut de 182 mc; provenit din accidentale I pretul de pornire  

165,00lei/mc+tva; 

-733871 pentru volumul brut de 416 mc; provenit din accidentale I pretul de pornire  

165,00lei/mc+tva; 

-treptei de licitatie este 5,00 lei/mc 

Licitaţia are la bază Hotărârea nr. 30 SI 40 din 2014 al Consiliului Local Cozmeni. 

Actele de punere în valoare au fost eliberate de Ocolul Silvic de regim Ciuc, 

Miercurea-Ciuc. 

A.P.V.-ul este considerat acceptat odată cu adjudecarea la licitaţie, orice obiecţiuni 

ulterioare la A.P.V. nefiind luate în considerare. 

Beneficiarul are următoarele obligaţii: 

Prin adminstartorul pădurii (Ocolul Silvic) va elibera autorizaţia de pregătire a 

exploatării cu până la 30 de zile înaintea datei de începere, pentru a permite efectuare 

lucrărilor pregătitoare, urmând ca pentru fiecare postaţă să emită autorizaţii lunare. 

În cadrul perioadei de pregătire a exploatării se vor realiza accesele necesare bunei 

desfăşurări a activităţii. În cazurile în care nu există posibilitatea stabilirii  (acordării) 

perioadei de pregătire a exploatării, aceasta va fi realizată obligatoriu în termen de 30 de 

zile de la data când intră în vigoare autorizarea parchetului. 

Să facă menţiuni clare şi precise, odată cu predarea parchetului, în legătură cu starea 

porţiunii de drum auto forestier aferent rampelor delimitate precum şi cu acea porţiune de 

drum în care în mod excepţional este obligatoriu trasul lemnului, deoarece prin natura 

orografiei terenului, rampele nu pot fi amplasate în imediata apropiere a locului de scoatere 

a materialului lemnos din parchet. 

Să se consemneze, odată cu predarea parchetului, toate lucrările de artă şi altele, ce 

trebuiesc protejate prin procesul de exploatare şi transport al masei lemnoase care face 

obiectul prezentului contract. 

Să inventarieze masa lemnosă rămasă în parchet în cazul rezilierii contractului de 

furnizare al masei lemnoase şi să procedeze la regularizarea volumului, atât cantitativ cât şi 

valoric, dacă prin împărţirea în postaţe a parchetului au apărut diferenţe faţă de eşalonarea 

la tăiere din contract. 

Prestatorul are următoarele obligaţii: 

Să se prezinte la sediul Primăriei Comunei Cozmeni, în vederea semnării şi ridicării 

contractului, conform celor stabilite la adjudecarea masei lemnoase. 
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Să se prezinte  la Primăria Comunei Cozmeni  în vederea prezentării autorizaţiei de 

exploatare a parchetului şi pentru anunţarea datei începerii lucrărilor de exploatare. 

Cumpărătorul sau împuternicitul acestuia va prezenta lista persoanelor (inclusiv datele 

personale) care răspund de procesul de exploatare. 

Întârzierea nejustificată, cu mai mult de 5 zile lucrătoare la semnarea contractului sau 

refuzul de a semna contractul, precum şi neridicarea autorizaţiei de exploatare şi/sau 

nepreluarea parchetului conform celor stabilite, atrage după sine: 

- pierderea garanţiei pentru oricare dintre faptele amintite mai sus  

- rezilierea contractului, dacă nu s-au executat obligaţiile beneficiarului după semnare, 

enumerate mai sus. 

Să pună la dispoziţia vânzătorului, la cererea acestuia, documentaţia privind 

gestionarea materialului lemnos. 

La terminarea exploatării, cumpărătorul se obligă să predea în stare de funcţionare 

drumul forestier utilizat, precum şi porţiunea de drum auto-forestier aferentă rampelor sau 

cea delimitată special, în starea în care a fost primită. 

Să suporte, dacă este cazul, costul total al cheltuielilor necesare refacerii daunelor 

aduse porţiunilor de drum, daune produse ca urmare a activităţii de exploatare 

Să suporte dacă este cazul, costul total al cheltuielilor necesare lucrărilor de refacere 

sau reconstrucţie în cazul deteriorării saui distrugerii lucrărilor de artă sau altele. 

Să-şi organizeze transportul materialului lemnos în perioadele în care nu se aduc 

prejudicii instalaţiilor de transportat  (adică în afara perioadelor cu ploi abundente, dezgheţ 

etc.). 

Să nu blocheze instalaţiile de scos-apropiat şi transport, în caz contrar acesta va 

suporta daunele care decurg din această faptă. 

Să participe la inventarierea masei lemnose rămase în parchet în cazul rezilierii 

contratului de furnizare a masei lemnoase  şi să procedeze de comun acord cu furnizorul la 

regularizarea volumului, atât cantitativ cât şi valoric, dacă prin împărţirea în postaţe  a 

parchetului au apărut diferenţe faţă de eşalonarea la tăiere din contract. 

În caz de refuz din partea beneficiarului de a soluţiona cele arătate anterior, acesta 

va fi obligat să accepte lucrările de inventariere şi celelalte ulterioare să se desfăşoare în 

lipsă. 

Intreprinzătorul este obligat să introducă în raza parchetului gama de utilaje 

adecvate technologiei aprobate de Ocolul Silvic. 
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De asemenea, acesta trebuie să folosească în fluxul technologic personal care are 

calificare corespunzătoare lucrărilor care se execută. 

Orice eveniment în activitatea de exploatare (accident, incendii), rămâne în 

exclusivitate în răspunderea întreprinzătorului. 

 Procedura de licitaţie cuprinde două faze: 

1. Preselecţia candidaţilor. 

Pentru participarea la licitaţie, operatorii economici depun, până la 17/11/2014, ora 1000 

următoarele acte: 

    a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, sediu, număr de 

înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal, 

telefon fix/mobil, fax, e-mail etc.; 

    b) Adresă de intenţie de participare la licitaţie, înregistrat la Primăria Cozmeni cu 

numărul de înregistrare din registrul de corespondenţă al operatorului economic; 

    c) numele conducătorului operatorului economic, semnătura şi ştampila acestuia; 

    d) documentele de existenţă legală a firmei (certificatul de înregistrare) certificatul de 

bonitate financiară de la banca; certificat fiscal de la administratia locala unde are sediul 

firmei 

    e) atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop, numai pentru 

societăţile de exploatare; 

    f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic, numai 

pentru societăţile de exploatare; 

În urma verificării documentaţiei şi a modului de îndeplinire a condiţiilor prevăzute, 

comisia  în termen de 1 zile calendaristice va comunica prin afişare la sediul său 

admiterea/neadmitera înscrierii agentului economic la licitaţie. 

     Agenţii economici admişi, în urma preselecţiei, pentru licitaţie sunt obligaţi să facă 

dovada depunerii anterior datei ţinerii licitaţiei, în contul organizatorului, a garanţiei de 5% 

din valoarea de începere a licitaţiei, prin unul dintre instrumentele bancare legale. Dovada 

respectivă se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior orei de începere a şedinţei 

de licitaţi. Prezentarea dovezii de depunere a garanţiei în timpul şedinţei de licitaţie nu dă 

dreptul agentului economic respectiv să participe la licitaţie. 

    Garanţia se restituie în termen de cel mult 5 zile  lucrătoare agentului economic care nu 

câştigă licitaţia. 

     În cazul câştigării licita ţiei, societatea câştigătoare va achita 100 % 

contravaloarea contractului. 
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    Garanţia nu se restituie în cazul agentului economic care câştigă licitaţia în următoarele 

cazuri: 

    a) în cazul agenţilor economici care încheie contractele în termen, valoarea garanţiei se 

va lua în calcul la plata primei facturi; 

    b) în cazul agenţilor economici care nu încheie contractele în termen, garanţia încasată 

de organizator rămâne la acesta, constituindu-se ca venit. 

2. Adjudecarea: în data de 17/11/2014, ora 1000 prin licita ţia publică deschisă cu 

strigare, la Primăria Comunei Cozmeni. 

Condiţii speciale: După terminarea exploatării, beneficiarul va fi obligat să înştiinţeze 

primăria cu cel puţin 48 de ore înainte despre încetarea lucrărilor. 

Beneficiarul va fi obligat, ca după terminare lucrării să predea drumurile forestiere şi 

drumurile de exploatare, repuse în starea iniţială. 

 

 Dispoziţii finale: 

Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, întreprinzătorul 

confirmă  că a luat la cunoştinţă de toate obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei 

lemnoase. 

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 85/2004, pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, cu modificări şi 

completări. 

 

PRIMAR, 

                  BODÓ DÁVID 
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