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HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior provenită din pădurea
proprietate a Municipiului Moineşti, judeţul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.08.2017,
Având în vedere:
- Raportul nr. 27575/25.08.2017 al Compartimentului Pădure-Păşune – structură a Direcției
Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 27576/25.08.2017 a Viceprimarului Municipiului Moineşti;
- Nota de fundamentare a preţului de valorificare a masei lemnoase nr. 27977/23.08.2017;
- Actele de punere în valoare a partizilor nr. 12006/2017 și nr. 2045/2017;
- prevederile Codului silvic - Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Văzând raportul nr. 28441/30.08.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 28459/30.08.2017 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr.
28491/30.08.2017 al Comisiei pentru activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. c) raportat la alin. (5), lit. b), , art. 45, alin. (3), art.
48 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă vânzarea unei cantităţi de masă lemnoasă pe picior provenită din pădurea
proprietate a Municipiului Moineşti, după cum urmează:
- Lotul I format din 204 mc masă lemnoasă pe picior - răşinoase şi diverse tari;
- Lotul II format din 673 mc masă lemnoasă pe picior - răşinoase şi diverse tari.
ART. 2 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a masei lemnoase,
respectiv a materialului lemnos menţionat la articolul 1, având datele de identificare şi preţul de
pornire a licitaţiei menţionate în Caietul de sarcini.
Art. 3 – Se aprobă Caietul de Sarcini privind licitaţia publică deschisă cu strigare, având ca
obiect vânzarea masei lemnoase, respectiv a materialului lemnos menţionat la articolul 1, prezentat în
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – (1) Comisia pentru preselecţie şi Comisia pentru licitație, precum şi Comisia de
soluţionare a contestaţiilor referitoare la desfăşurarea acestora, se vor constitui prin Dispoziţia
Primarului Municipiului Moineşti.
(2) Se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului local în Comisia de preselecţie:
1. Nimerciag Ioan - consilier local
2. Darie Constantin Olivian - consilier local
(3) Se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului local în Comisia de licitație:
1. Vandra Vasile - consilier local
2. Palașanu Mirel - consilier local.
(4) Se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului local în Comisia de soluţionare a
contestaţiilor:
1. Nimerciag Ioan - consilier local
2. Darie Constantin Olivan - consilier local
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Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţia
Economică şi Compartimentul Pădure-Păşune din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Moineşti.
Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
Municipiului Moineşti, Direcţiei economice, Compartimentului Pădure-Păşune şi va fi adusă la
cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BALAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

NR. 135
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017, cu 18 voturi pentru din 18 consilieri
prezenți.
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Anexa Nr.1
La H.C.L.NR. 135/30.08.2017

CAIET DE SARCINI
privind licitaţia publică deschisă cu preselecţie si strigare, având ca obiect vânzarea de masă
lemnoasă pe picior

1. Tipul de licitatie – publica, deschisa, cu strigare si preselectie.
2. Conditii privind participarea la licitatie:
2.1. Au dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă operatorii
economici, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare,precum si
persoanele fizice interesate.
2.2. Nu vor fi primiti la licitatie operatorii economici care nu si-au indeplinit obligatiile asumate
printr-un alt contract anterior de vanzare a masei lemnoase pe picior sau fasonata catre U.A.T.
Municipiul Moinesti.
3. Licitaţia publică are următoarele date:
3.1. Organizatorul licitaţiei – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moinesti.
3.2. OBIECTUL LICITAŢIEI
Il constituie vânzarea a doua loturi de masa lemnoasa pe picior formate din produse principale si
accidentale, dupa cum urmeaza:
-Lotul I-lemn rasinoase si diverse tari in volum de 204 mc
-Lotul II,lemn rasinoase si diverse tari in volum de 673 mc
3.3. Volumul de material lemnos rezulta din intocmirea A.P.V. – urilor nr. 12006/2017 de
catre Ocolul Silvic Moinesti si nr. 2045/2017 de catre Ocolul Silvic Darmanesti.
3.4. PREŢUL DE ÎNCEPERE AL LICITAŢIEI
Pretul de pornire este stabilit la:
- pentru lotul I-lemn lucru rasinoase si diverse tari pretul este de 120lei/ mc pe picior;
- pentru lotul II -lemn lucru rasinoase si diverse tari pretul este de
- 120 lei / mc pe picior;
- preturile nu contin T.V.A
- preturile nu pot fi modificate dupa adjudecarea licitatiei sau negocierii.
Relaţii suplimentare, zilnic între orele de program ale Primăriei la Compartiment PadurePasune sau la telefon: 0234/363680.
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3.5. Comisia pentru preselecţie, licitaţie precum si comisia pentru solutionarea
contestatiilor pentru vanzarea materialului lemnos, se vor constitui prin Dispoziţia primarului
municipiului Moineşti.
4. Procedura de licitatie cuprinde doua faze:
4.1. Preselectia candidatilor.
4.1.1. Pentru admiterea la licitatie a operatorilor economici se organizeaza preselectia
acestora cu minim cinci zile inainte de desfasurarea licitatiei;
4.1.2. Pentru preselectie ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:
a) datele de identificare ale operatorului economic, denumire, sediu, numar de
inregistrare la registrul comertului, codul fiscal, telefon, fax, etc, numele
reprezentantului legal.
b) documentele de existenta legala a firmei, atat pentru societatile de prelucrare a
lemnului, cat si pentru cele de exploatare;
c) documente care atesta ca operatorul economic nu inregistreaza datorii la bugetul
general consolidat;
d) Certificatul Constatator emis la zi de către Registrul Comerţului, in original;
e) actul constitutiv şi certificatele de menţiuni;
f) dovada ca nu au debite fata de U.A.T. Moinesti;
4.1.3. In urma verificarii documentelor si a modului de indeplinire a conditiilor
prevazute,comisia in termen de 24 ore va comunica prin afisare la sediul
U.A.T.Moinesti admiterea/neadmiterea inscrierii operatorului economic
la
licitatie.
4.2.Desfasurarea licitatiei
4.2.1. Operatorii economici admisi la preselectie si care participa la licitatie vor face
dovada depunerii anterior datei tinerii licitatiei in contul RO90TREZ0635006XXX000061, UAT
mun. Moinesti, CUI 4591490, deschis la Trezoreria Moinesti, a garantiei de 5% din valoarea de
incepere a licitatiei,prin unul din instrumentele bancare legale sau prin numerar.
4.2.2. Garantia aferenta volumului de masa lemnoasa adjudecat ramane la UAT mun.
Moinesti, reprezinta parte din valoarea masei lemnoase ce se contracteaza si va fi dedusa din
valoarea contractata a masei lemnoase.
4.2.3. Garanţia de participare se restituie agenţilor economici care nu au câştigat licitaţia
în termen de trei zile lucrătoare de la data adjudecării definitive.
4.2.4. Participantii la licitatie vor achita o taxa de participare la licitatie in valoare de 300
lei ,nerambursabila depusa in contul RO90TREZ0635006XXX000061, UAT mun. Moinesti, CUI
4591490, deschis la Trezoreria Moinesti, sau la casieria U.A.T.Moinesti.
4.3. Contestatii privind licitatia
4.3.1. Contestatia se inainteaza in termen de 24 de ore organizatorului licitatiei.
4.3.2. Contestatia va fi solutionata in termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii in
cazul neadmiterii participarii la licitatie/negociere/faza de preselectie si in termen de 5 zile
lucratoare in cazul procedurii de licitatie.
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5. Alte precizari:
5.1. Oferta pentru licitaţie a operatorilor economici admise la preselecţie se depune la sediul
primăriei municipiului Moineşti, până la data limita consemnata in anunt va conţine:
a) confirmarea volumului maxim de licitat;
b) actul doveditor pentru plata garantiei de participare la licitatie,
c) actul doveditor pentru plata taxei de participare;
d) loturile la care firma se inscrie pentru licitatie, volumul brut si valoarea garantiei de licitatie
pentru fiecare lot;
5.2. Pasul (treapta) de supralicitare este egal cu 5 % din pretul de pornire;
5.3. Structura masei lemnoase scoasa la licitatie, pretul de pornire, garantia de participare si pasul
de supralicitare sunt prezentate in tabelele urmatoare:
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Desfasuratorul pe specii si loturi este prezentat in tabelul alaturat:

MASA LEMNOASA PE PICIOR
LOTUL I

LOTUL II

Total masa
lemnoasa

Specia

Molid
Pin
Brad
Fag
Stejar
Plop
Larice
Total

m.c.
6
9
98
81
1
3
6
204 m.c.

m.c.
673

673 m.c

877 m.c.

5.4. Licitaţia se va finaliza la data şi ora programată, dacă în termen legal s-au înscris minim 2
(doi) ofertanţi eligibili.
5.5. Se va oferi spre vânzare cantitatea de masă lemnoasă, prin strigări succesive, la intervale de
timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit.
5.6. În cazul în care nu este oferit nici preţul minim de pornire a licitatiei sau nu se prezinta cel
putin 2 ofertanti eligibili vânzarea se va amâna la un alt termen, când se va face o nouă publicaţie
locală;
5.7. Daca la cel de-al doilea termen se prezinta un singur ofertant eligibil se va proceda la
negociere directa cu acesta, pornind de la pretul minim, respectiv pretul de pornire din tabel.
5.8. Castigator este declarat operatorul economic care a oferit cel mai mare numar de pasi peste
pretul de pornire;
5.9. Pretul adjudecat ramane nemodificat pe durata derularii contractului;
5.10. Termenul de incheiere al contractelor de vânzare – cumpărare este de 10 zile lucratoare de
la data adjudecării; neincheierea in termen a contractului de vanzare – cumparare din vina
agentului economic care a castigat licitatia atrage dupa sine anularea licitatiei pentru lotul
respectiv si pierderea garantiei de licitatie;
5.1.2. a) masa lemnoasa pe picior oferita la licitatie poate fi verificata prin solicitarea A.P.V. –
ului la sediul primariei, compartimentul padure – pasune pana la data licitatiei.
b) Loturile pot fi vizualizate în baza unei solicitări adresate cu cel puţin 15 zile înainte de
data ţinerii licitaţiei;
c) dupa licitatie nu se admite nici o contestatie cu privire la aceste aspecte;
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5.1.3. Plata masei lemnoase adjudecate se asigura in termen de trei zile calendaristice de la
comunicarea rezultatului licitatiei in contul RO34TREZ06321E300900XXXX, deschis la
Trezoreria Moinesti, CUI 4591490, pentru fiecare lot in parte.
5.1.4. Depasirea termenului de plata din vina adjudecatorului autorizeaza U.A.T.Moinesti sa
retina garantia de participare a acestuia, sa dispuna anularea licitatiei si sa organizeze o noua
procedura la care adjudecatorul in cauza nu va avea drept de participare la licitatie direct sau prin
interpusi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BALAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

COMPARTIMENT PĂDURE-PĂȘUNE,
ING. MOCANU ADELIN
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