
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
NR. 1979-12/05/2016

Anunţ privind organizarea licitaţiei 
de vânzare a masei lemnoase

Organizatorul licitaţiei: Comuna Cozmeni, str. principală nr. 200 judeţul Harghita tel. 
0266- 326601; fax. 0266-326668, e-mail primcoz@gmail.com

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 30.05.2016, ora 10,00. Locul desfăşurării licitaţiei, 
Primăria Cozmeni str. principală nr. 200 judeţul Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cri 
strigare.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015.

Data şi ora organizării preselecţiei: 27.05.2016, ora 11.00.
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă docomentaţia pentru preselecţie şi 

înscrierea la licitaţie: 27.05.2016, ora 9.00.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire şi pasul de licitaţie pentru fiecare 
partidă în parte, sunt afişate la sediul organizatorului:

Nr. crt. Nr. partidă/A.P.V: Preţ de pornire 
lei/mc.

Pasul de licitaţie/ lei

1 893349/15 140,0 7,0
2 922841/15 58,0 3,0

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 485,0 mc, din care pe
natură de produse:

- Produse de igienă: 355,0 mc
- Produse secundare 130,0 mc
şi respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase 479,0 mc
- fag 6,0 mc

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

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, în condiţiile 
prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu 
data de 17.05.2016, la sediul Primăriei Cozmeni.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa:dl.Gergely Csaba nr. tel. 
0733676694 jj |

Organizator,

mailto:primcoz@gmail.com


ROMÂNIA
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COMUNA COZMENI 
NR. 1980/2016

LISTA DE PARTIZI
cu masa lemnoasă pe picior, oferită la licitaţia din 30.05.2016

N r.crt. A .P .V . U .P u.a N atura
prod usu lu i

V oi. 
b rut cu  

coajă  
m c.

V oi.
brut
fără

coajă
m c.

R ăsin oase
m c.

F ag
m c.

Q u ercin ee
mc.

A lte
m c.

P reţ de  
str igare  
cu coajă  
lei/m c.

G aranţia
de

p articipare  
5 %

O bs.
(N um ele

p art.)

1 893349/15 42 2 1 A ,B ;2 2 ;  
23 A; 24 A,B; 
25B ; 26; 27A

Tăieri de 
igienă

355 ,0 336 ,0 349,0 6,0 140,0 2485 ,0 Szekerut-
Aboj

2 922841/15 42 34A Secundare
rărituri

130,0 117,0 130,0 - - 58,0 377 N agyvo lgy

Total: - - - - 485 ,0 453 ,0 479 ,0 6,0 - - - - -

Primar ; 
Bodo David


