ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

. PROIECT -

HOTARARE
privind aprobarea valorificării cantităţii de 939 m.c. volum brut masă lemnoasă, din
fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja, jud.
Suceava
Consiliul local al comunei Straja, jud. Suceava,
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, jud. Suceava, dl. Juravle Mihai
înregistrata sub nr. 4151 din 27.07.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr
din
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociaiă, bugetfinanţe/_admmistrarea-domeniului public şi privat al comunei, agricultură^ gospodărire-eomunală7
protecţia mediului şi turism înregistrat sub nr
din
;
- Azivul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură nr. 587 din 25.05.2016 pentru
asmenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Straja;
- Contractul de prestări servicii silvice încheiat cu O.S. Bucovina;
- Actele de punere în valoare nr. 1104137-SV-16097865, 1104134-SV-16097865, 1164543SV-16097865, 1164563-SV-16097865, 1164574-SV-16097865, 1165309-SV-16097865, 1164586-SV16097865, înaintate cu adresa nr. 2662 din 25.07.2017 a Ocolului Silvic Bucovina, precum şi Fisele
tehnico-economice ale partizilor;
- Decizia nr. 38 din 10.02.2017 privind aprobarea depăşirii posibilităţii anuale pentru fondul
forestier proprietate publică a comunei Straja;
- dispoziţiile art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările si
completările ulterioare; dispoziţiile art. 1 lit. p) - r) şi t) din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016*
In conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b), art. 12 lit. a), art. 13, art. 19, art. 20 alin. (2) -'(6),
art. 25 alin. (1) şi (9), art. 28 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă valorificarea cantităţii de 939 m.c. volum brut masă lemnoasă pentru anul
de producţie 2017, din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei
Straja, jud. Suceava, ca masa lemnoasă pe picior, în baza Actelor de punere în valoare nr 1104137SV-16097865, 1104134-SV-16097865, 1164543-SV-16097865, 1164563-SV-16097865, 1164574-SV16097865, 1165309-SV-16097865, 1164586-SV-16097865, înaintate cu adresa nr. 2662 din
25.07.2017 a Ocolului Silvic Bucovina şl a Fişelelor tehnico-economice ale partizilor.
Art.2. Se aprobă modalităţile de valorificare a masei lemnoase prevăzută la art. 1:
- pentru consumul propriu al deţinătorului - 116 m.c. - partida nr. 1620/1164574,'
- prin vânzare în licitaţie publică cu preselectle, de tipul "licitatie cu strigare" - 823 m c partizlle nr. 1104137, 1104134, 1164543, 1164563, 1165309,, 1164586.'
^ Art.3. Publicitatea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se asigură prin publicarea Anunţului
prevăzut in Anexa la H.G.R. nr. 617/2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (2) - (4).
'
Art.4. Se aprobă ca preţul de referinţă pentru masa lemnoasă ce se recoltează în cursul
anului 2017 din fondul forestier proprietate publică a comunei Straja să fie cel aprobat prin Decizia nr
383 din 28.09.2016 a RNP - Romsilva.
Art.5. Se aprobă preţul de pornire al licitatiei publice de 130 lei/m.c. volum brut.
Art.6. Se aprobă pasul de licitare de 5% din preţul de pornire/m.c. volum brut.
Art.7. Se aprobă tariful de participare la licitaţie în sumă de 100 lei.
Art.8. Se împuterniceşte primarul comunei Straja, jud. Suceava, să emită Dispoziţia privind
constituirea comisiei de preselecţie şi a comisiei de licitaţie.

Art.9. (1) Se desemnează din partea Consiliului Local al comunei Straja dl./d-na
pentru a face parte din comeia de preselecţie.
(2) Se desemnează din partea Consiliului Local al comunei Straja dl./dna
pentru a face parte din comisia de licitaţie.
Art.lO.Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică cu preselecţie de
tipul "licitaţie cu strigare" a cantităţii de 823 m.c., conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
A r t . l l . Se împuterniceşte Primarul comunei Straja, jud. Suceava, pentru semnarea
contractului de vanzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior.
Art.12. Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase pe picior se constituie venit la
bugetul local al comunei Straja, jud. Suceava.
Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, se încredinţează primarul comunei
Straja, jud. Suceava.
Art.14. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Institutia Prefectului-jud. Suceava;
Primarul comunei Straja, jud. Suceava;
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1.OBIECTUL VÂNZĂRII
Obiectul vânzării il constituie cantitatea de 823 m.c. volum brut masă lemnoasă pe picior, produse
accidentale şi de igienă, constituită în 6 partizi, din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietatea
publică a comunei Straja, jud. Suceava, confom Listei partizilor, Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.
Operatorilor economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei
lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară, de către Ocolul
Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc.
în situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie^ solicită să vizioneze masa
lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează "
în acest sens un specialist din partea Ocolului Silvic Bucovina, pe baza unei planificări.
2.PROCEDURA DE VANZARE
Vânzarea masei lemnoase pe picior prezentată la punctul 1 a fost aprobată de Consiliul Local al
comunei Straja, prin Hotărârea nr
/2017.
Procedura de vânzare este licitaţie publică cu preselecţie de tipul "licitaţie cu strigare" şi este
organizată de către Primăria comunei Straja.
Se licitează pe total cantitate de 823 m.c. constituită în cele 6 partizi, cu respectarea prevederilor
Regulamentului de vanzare aprobat prin H.G.R. nr. 617/2016 şi a Caietului de sarcini.
3.ELEMENTE DE PRET - GARANŢII
Preţul de pornire a licitatiei este de 130 lei/m.c. volum brut, valoarea totală de începere fiind de
106.403 lei.
Pasul de licitare este de 7 lei/m.c. volum brut şi reprezintă 5% din preţul de pornire/m.c.. Pasul de
licitare pentru licitarea întreagli cantităţi este de 5.321 lei.
Garanţia de contractare este de 5.321 lei şi reprezintă 5% din valoarea de pornire la licitaţie pentru
întreaga cantitate.
Garanţia de contractare va fi achitată, în mod distinct, în contul nr. R002TREZ5955006XXX001544,
deschis la Trezoreria Radauti - Comuna Straja, CF 4441360 sau la casieria institutiei.
Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei şi se achită la casieria Primăriei Straja sau în contul
R088TREZ59521360250XXXXX, deschis la Trezoreria Rădăuţi - Comuna Straja, CF 4441360.
Taxa pentru achiziţionarea caietului de sarcini este de 50 de lei.
Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei
de licitaţie, în conturile Primăriei comunei Straja, prin instrumente bancare legale decontabile până la
începerea licitaţiei sau în numerar la casieria instituţiei, pentru sume ce nu depăşesc 5000 lei, a garanţiei de
contractare şi a tarifului de participare la licitaţie stabilite de către organizator.
Documentul privind dovada achitării tarifului de participare şi a garanţiei de contractare se depune la
secretariatul comisie de licitaţiei cu minimum două ore înainte de începerea şedinţei de licitaţie.
Neîndeplinirea condiţiilor referitoare la achitarea tarifului de participare şi a garanţiei de contractare
determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.
Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se reţine până la semnarea contractului
de vânzare-cumpărare.
Garanţia de contractare va fi restituită integral tuturor participanţilor, cu excepţia ofertantului care a
fost declarat câştigător, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în baza unei cereri întocmite în acest sens.
Garanţia de contractare reţinută 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 gar
şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
Garanţia de contractare nerestituită în situaţiile prevăzute la lit. a)
organizatorului licitaţiei.
Tariful
aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile
informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei şi protocol, organizarea vizitelor în
teren pentru vizionarea masei lemnoase.
Ofertantul declarat câştigător va achita integral contravaloarea masei lemnoase, în contul nr.
R016TREZ59521330250XXXXX pâna la data semnării contractului de vanzare - cumparare.
4.PRESELECŢIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE
Preselectia agenţilor economici/grupurilor de agenţi economici, care doresc sa participe la licitaţia de
masă lemnoasă pe picior, se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Straja, jud. Suceava, la data şi ora
comunicate prin intermediul anunţului de licitaţie.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici/grupurile de agenţi economici interesati trebuie sa
depună, cu minimum două ore înainte de data preselecţiei, la registratura Primăriei comunei Straja, cerere
de înscriere, însoţită de următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificate, de către
-reprezentantul legal al operatoruluiflrnnnrrnc^pent-mrnnfnrmfrate n i nriginalnţ-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 Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta,
solicitate de organizator prin serviciul Recom 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 administrativ-teritoriale; 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 se prezintă în copie conformă cu originalul;
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. g);
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori
economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/ procesat din fiecare specie
şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8; acest document se prezintă în original;
g) 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 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 licitaţie 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 condiţiile legii,
de autoritatea de resort din România.
Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin în una
dintre următoarele situaţii:
a) nu a depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini 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;
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declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile, în cazul operatorilor
economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocieri le de masă lemnoasă pe picior;
e) 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.
Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul
desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea
participării la licitaţie, solicitanţii admişi şi volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceştia îl mai
pot recolta la data preselecţiei, solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la
organizarea-şi doGfoşuraroa
"
Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul Primăriei comunei Straja şi se comunică
tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie.
Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al Primăriei comunei Straja.
Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie
poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se Primarului comunei Straja, în termen de 24 de
ore de la data afişării rezultatului preselecţiei.
Primarul comunei Straja este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii
contestaţiei sau în ziua următoare depunerii; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru la
sediul Primăriei comunei Straja şi se comunică contestatarului.
în situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, Primarul
comunei Straja dispune admiterea contestatarului la licitaţie.
5. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
Licitaţia se va desfasura în sala de şedinţe a Primăriei comunei Straja, jud. Suceava la data şi ora
comunicate prin anunţul de licitaţie.
Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor oficiali ai
participanţilor în aceeaşi sală.
Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia,
numărul minim pentru cvorum, care este de două treimi din numărul membrilor comisiei, membrii prezenţi,
tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.
Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare.
Licitaţia începe de la preţul de pornire; opţiunea pentru preţul de pornire este ofertă, iar următoarele
strigări ale altor participanţi se consideră licitări.
Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale
preşedintelui comisiei de licitaţie.
Dacă pentru masa lemnoasă care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, aceasta nu poate fi
adjudecată. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant.
După licitaţie, se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se
consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a
licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit
condiţiile de participare la licitaţie, reprezentanţii oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de
vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.
Contestaţiile se înregistrează la registratura Primăriei comunei Straja în termen de 24 de ore de la
licitaţie, Iar soluţionarea şi transmiterea modul de soluţionare, se va face cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
In cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar
constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în
valoare, va înştiinţa despre aceasta, în scris, Primăria comunei Straja, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de
verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din
cadrul operatorului economic.

Primaria comunei Straja, prin primar, va proceda la efectuarea
conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.
în acest caz, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea
cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii conte5taţieii>Î
răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este ¿0 de zile lucrătoare "de lâ dată depuherll
contestaţiei.
In situaţia în care Primarul comunei Straja constată că se confirmă aspectele contestate, acesta
anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare.
6. ÎNCHEIEREA Ş I SEMNAREA CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPARARE
încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecată prin licitaţie are loc în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitaţiei, şi se face la sediul Primăriei comunei
Straja.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim
de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecată, în alte condiţii decât
-forţa-majoră/calamităţile-naturale, atrage dupa sine pierderea garanţiei de contraetare/garanţiei-de-bună
execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament,
pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul
de sarcini, din culpa exclusivă a Primăriei comunei Straja, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la
repararea prejudiciului, Primăria comunei Straja fiind obligată şi la restituirea garanţiei de contractare
depuse.
Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare
încheiate în urma licitaţiilor desfăşurate potrivit prezentului regulament, dacă prevederea este stipulată în
contractele de vânzare-cumpărare.
La semnarea contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte documentele financiar - contabile care
să ateste efectuarea plăţii masei lemnoase adjudecate.
7. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE
Exploatarea masei lemnoase poate începe numai după contractarea exploatării masei lemnoase, prin
prestaţie de servicii, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predarea pe bază de proces verbal a parchetului.
Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face pe baza actului de punere în valoare,
autorizaţiei de exploatare întocmindu-se procesul verbal de predare-primire a parchetului.
In vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului,
valorificării integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte:
a) exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate pe teren de către delegatul
ocolului silvic şi prestator în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic sau pe ua.-uri în
cazul partizilor cu mai multe parcele;
b) se vor doborî şi exploata numai arborii marcaţi aferenţi actului de punere în valoare şi care au
fost predaţi pe teren cu ocazia predării -primirii parchetului;
c) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;
d) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
e) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
f) tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;
g) doborârea arborilor se va face în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru
a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări sau
rupturi de arbori nemarcaţi ;pe pantele cu înclinare mai mare de 10 grade , această operaţiune
se executa cu vârful arborilor la deal, ori pe curba de nivel.
h) tăierea arborilor se face căt mai de jos, astfel încât înălţimea cioatei, măsurate în partea din
amonte sa nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;
i ) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici
dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
j ) lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros;
k) se vor coji integral cioatele de molid şi pin şi se vor curela la celelalte specii de răşinoase;
I) colectarea materialului lemnos se va face, numai pe traseele autorizate, materializate pe teren
cu vopsea sau var la predarea parchetului;
m) arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva
vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

n) se interzice colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii ¿ M n â ^ r ^
atunci când solul este îmbibat cu apă pentru a se preveni degradarea ttaseefbr;^ x
o) se vor scoate din parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile-exploatfc&fotreaga
masă lemnoasă comerciabilă (de la 2 cm grosime în sus) şi se vor s 4S^ti^ s 3fetulile de
exploatare nevaloriflcabile (crăci şi vârfuri s u b T c m grosime, zoburi, lemn putregăios?.e.t.c.) în
grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor cu seminţiş.
p) La terminarea lucrărilor de exploatare prestatorul este obligat să execute nivelarea căilor de
scos-apropiat folosite la colectarea lemnului;
q) Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. Corhănitul va fi admis
numai în condiţii în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcaţi, seminţişului natural utilizabil si
solului;
r) La tăierile rase în crâng şi substituiri - refaceri, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv a
nuielişurilor estimate prin suprafeţe de probă;
s ) Arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează cu prioritate înaintea începerii exploatării
parchetului;
t) Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi;
u) Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate,
^ r c ° a n a responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat şeful de
dislua-îh-raza-tdtuid se află parchetul, fdiă ca aceşti arbori, după caz, să se doboare sau
fasoneze. înlocuirea acestora cantitativ şi calitativ se face prin lăsare în imediata apropiere de
arbori sănătoşi, echivalenţi ca volum şi specie, aleşi din rândul arborilor marcaţi. In cazul
prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilităţi de înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată
se va marca, se va întocmi APV, se va exploata şi seva înregistra în evidenţa contabilă la partida
respectivă (prejudicii inevitabile);
pentru arborii vătămaţi care puteau fi evitaţi prin aplicarea în mod corespunzător a
tehnologiei de doborâre şi colectare, se vor aplica prevederile legislaţiei în viaoare
y
(Legea 171/2010);
pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii
de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de operatorul economic
prestator al sevicnlor de exploatare, iar predarea - primirea spre exploatare a parchetului se va face cu cel
puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatării în autorizaţia de exploatare;
In procesul verbal de predarea-primirea parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se
vor menţiona in mod expres numărul arborilor marcaţi şi cuprinşi în APV, numărul ciocanului de marcat şi
vopseaua folosită pentru marcarea arborilor ce urmează a se exploata. în cazul în care pe suprafaţa
parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior (produse principale, secundare, de conservare) partizi amanate prin precomtare, cu ocazia predării parchetului se va atenţiona prestatorul asupra prezenţei
acestor arbori, menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care
aceştia au fost marcaţi. Totodată dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat se vor preda arborii
de limita dupa specii şi diametre. Eventualele obiecţiuni legate de cantitatea şi calitatea masei lemnoase se
vor lamuri cu ocazia predării-primirii parchetului.
8. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS-APROPIAT A PARCHETULUI
a) Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funicubre, căi de acces, etc.) şi amplasarea lor în
teren, se face de comun acord între prestator şi ocolul silvic, tinându-se seama de posibilitatea
de exploatare a lemnului, precum şi interesele generale de gospodărire a pădurii, (executarea
tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului etc);
b) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi munte se vor amplasa
evitandu-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se realizează de maximum
4m, luandu-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
c ) Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.
d ) Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de către şeful ocolului silvic.
e ) După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat
sa dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri
cabane, etc.) cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăririi silvicef ) Drumurile de scos-apropiat şi cele de transport prin pădure, care se deteriorează din vina
prestatorului, se vor nivela şi repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitent cu lucrările de
scos-apropiat; se interzice colectatul prin târâre şi semltârâre a materialului lemnos pe drumurile
forestiere;
A
g) In pădurile de codru, la tăierile cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu
seminţiş;
9
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h ) în pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil diArtig^ec
seminţişului, ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatator% Iii
8% din suprafaţa cu seminţiş, prevăzută în procesul verbal de predare a*p
tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi cel mult 12% în cazul tăierilor
ae racordare;
i) Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe tafuzurile drumurilor existente
se efectuează după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic.
j ) Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la expirarea
termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaşi şi netăiaţi, de lemn rotund de
lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse
accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;
k) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiilor de secţionat, manipulat, stivuit
e t c . s e stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de
până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim
1000 mp în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
9. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET
Prestatorul, ca agent economic de exploatare este obligat:
- - a)_Să-introduGo-m-razo parchotului gamo do utilaje-adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de
ocol;
b) Să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se
execută;
c) Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în sarcina unităţii
prestatoare de servicii;
d) Să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos.
10. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE
Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de
titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul
împuternicit.
în vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune controale în
parchete, ori de câte ori este necesar, anunţând cu cel puţin 3 zile înainte prestatorul.
Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare este obligat să
prezinte autorizaţia de exploatare, procesul verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate
cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase,
precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de
persoanele care execută controlul.
^ In cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la data
stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se
efectuează în prezenţa păduraruluUitular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul sau suprafaţa
afectată de produse accidentale. în această situaţie procesul verbal de control încheiat, se transmite în
termen de 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare.
La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice în prezenţa
delegaţilor unităţii prestatoare, verifică temeinic pe teren, parchetul respectiv, procedând la reprimirea
acestuia numai dacă sunt întrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini.
11. DOSPOZKŢII FINALE
Odată cu primirea prezentului caiet de sarcini prestatorul confirmă că a luat la cunoştinţă de
obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţie.
Operatorul economic prestator al serviciilor de exploatare a masei lemnoase va respecta cu stricteţe
prevederile Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al
materialului lemnos, aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile legislaţiei in vigoare privind
exploatarea masei lemnoase.
Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însusite de către
ofertanţi.
12. ACTE NORMATIVE APLICABILE:
- Legea^nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică;

•xnunÇL
- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1507/2016 privind aprobarea Ptoceftffu
modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă\f>ro®i.„ lin
forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestiëiuwiional;
- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţfe'^^ '
colectare, sœdlere şt transport al materialului lemnos, cumodift

Iul

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr. 10/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a
preţului de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior ce se valorifică din fondul forestier proprietate publică a
Comunei Straja.
13. ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI:
- Lista partizi - Anexa nr. 1
- Contractul de vanzare cumparare - Anexa nr. 2
- Schiţa parchetelor,coordonatele geografice cel puţin ale unui punct din interiorul fiecărui parchet şi
coordonatele geografice ale platformei primare - Anexa nr. 3;
- Cerere înscriere - Anexa nr. 4
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din Hotărârea Consiliului Local Straja,
nr
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JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

LISTA PARTIZILOR
pentru licitaţia de masa lemnoasa pe picior

Nr.
crt.

Partida

UP

1

1577/1104137

I Straja

2
3

1576/1104134
1618/1164543

I Straja
I Straja

4

1619/1164563

I Straja

5
6

1633/1165309
1634/1164586

I Straja
I Straja

u.a.
194A, 195B, 195D, 196A, 197A,
197E
195A, 195G, 195H,196B
192D, 192F, 192G, 192J, 198E
191A, 191B, 19 I C , 192A, 192E,
192H, 1921, 198D
163A,193B
195A, 196B

Suprafaţa
(ha)

Natura
produs

Volum
brut
Cmc)

Volum
net
(mc)

Pret kpv
(lei/mc)

Valoare
total
(lei)

Distanţa
scosapropiat(m)

Procent
lemn
foc ( % )

54,10

acc I

383

351

153¡48

58.782,73

251-500

8,36

13,50
11,40

acc I I
acc I I

39
55

36
51

126Í97
90,49

4.951,75
4.977,13

251-500
500-1000

7,69
20,00

75,20

igienă

232

215

140,91

24.340,24

1000-1500

25,00

11,30
11,70

acc I I
acc I I

42
72

39
67

112,45
119,83

4.722,93
8.627,95

251-500
251-500

16,67
15,28

VOLUM BRUT MASĂ LEMNOASĂ: 823 m.c., din care: brad -149 m.c.; molid - 668 m.c.; pin silvestru - 1 m.c., fag - 5 m.c.
VOLUM NET MASĂ LEMNOASĂ: 759 m.c.
VALOARE TOTALĂ APV - 823 M.C.: 106.402,73 lei
PREŢ MEDIU APV/M.C. VOLUM BRUT: 129,29 lei

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcin'

MODEL-CADRU DE CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE /
MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
/
C OHIU D
Nr

din

U

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1

fiscal

X ^ i u i So(

cu

sediul

reprezentată prin
2

Vlrament

V ^
,

virament

-

s

-c

CŢRAJ

în
deschis

*
"."'Z

la

, fo calitate de vânzător,
cu

la Registrul Comerţului sub numărul
in calitate de cumpărător,

sediul
în
deschis la
,Cod fiscal

.,cont
"inreqistrata
reprezentata prin

auincheiaturmătorulcontract.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea, respectiv cumpărarea unei cantitati de
m.c. volum brut
masa lemnoasa pe picior, (volum net
m.c.), proprietatea comunei Straja, jud. Suceava, avand o structura
dimensionala asa cum rezulta din actele de punere în valoare nr
întocmite de
III.PREŢUL CONTRACTULUI
Preţul vânzării este de
din data de

iei, conform procesului-

verbal al licitatiei/negocierii

nr

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Suma totală de
lei, reprezentând preţul vânzării, se face anticipat, până la semnarea
contractului de vanzare-cumparare pentru masa lemnoasă adjudecată la licitatie în contul vânzătorului de către
cumpărător, in baza facturilor fiscale emise de către vânzător.
^
în cazul în care cumpărătorul nu a constituit la data semnării contractului de vânzare-cumpărare garanţia de
buna execuţie de 5% din valoarea de pornire a licitaţiei, aceasta se realizeaza prin utilizarea integrală a garanţiei de
contractare, care nu se mai restituie operatorului economic adjudecatar.
V. DU RATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de
zile începând de la data semnării acestuia de către părţi Prezentul
contract poate fi prelungit in situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică
desfăşurarea normala a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare
prin încheierea de acte adiţionale.
VI. OBLIGAŢIILE VÎNZĂTORULUI
Vânzătorul se obligă:
să semneze contractul de vânzare-cumpărare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data licitatiei/negocieriisa predea cumpărătorului postaţele de exploatare, după efectuarea plăţii contravalorii adjudecate' prin
licitaţie sau, daca părţile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadentă la maximum 30 de
zile calendaristice, încheind în acest sens un proces - verbal de predare - primire;
să solicite emiterea autorizaţiei de exploatare de către Ocolul Silvic Bucovina în favoarea cumpărătorului;
VII.OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
Cumpărătorul se obligă:
să achite contravaloarea masei lemnoase şi să prezinte instrumentele de plată care atestă acest fapt;
sa se prezinte la data stabilită de vânzător pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare
Nemcheierea contractului de vânzare-cumpărare în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
licitaţiei/negocierii din culpa exclusivă a operatorului economic atrage anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente;
să constituie în contul şi la dispoziţia vânzătorului garanţia de bună execuţie de 5% din valoarea de pornire
a licitaţiei la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Aceasta se poate realiza prin utilizarea
integrala a garanţiei de contractare, care nu se mai restituie operatorului economic adjudecatar
sa obţină autorizaţia de exploatare de la Ocolul Silvic Bucovina în cel mai scurt timp;
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să achite !a Ocolul Silvic Bucovina o cauţiune de 5% din valoarea contractului, a n t i c W emiterii autotfŞftieOT,
de exploatare. Valoarea cauţiunii se stabileşte la data contractării masei lemnoase.
V^o^.
să înceapă exploatarea masei lemnoase cu postaţele dispuse de vânzător şi numai dupa^^a-asfimp^t ca \
normele legale privitoare Iff protectla muncii sunt respectate intrutotul;
\
să execute lucrările de exploatare forestiera cu respectarea tehnologiei de recoltare, colectare şi
transport al lemnului din pădure, astfel încât să nu producă degradarea solului, a drumurilor forestiere,
distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, precum şi a arborilor nedestinaţi exploatării, peste limitele
admise de normele tehnice;
să exploateze masa lemnoasă în termenele şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare;
este responsabil pe toată durata exploatării pentru prejudiciile produse în cuprinsul parchetului şi drumurilor
auto forestiere pe care circulă;
să respecte prevederile Caietului de sarcini aferent licitaţiei / negocierii la care s-a adjudecat, de către
cumpărător, masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract, coroborate cu prevederile prezentului
contract;
să respecte prevederile legilor privind Protecţia Mediului înconjurător, referitoare la:
o
utilizarea corespunzătoare a drumurilor de orice categorie pe care transportă material lemnos;
o
protejarea cursurilor de apă din perimetrele forestiere în care îşi desfăşoară activitatea;
o
evitarea depozitării masei lemnoase în albia pâraielor, pe taluzele acestora, pe platformele
drumurilor de acces sau amprizele acestora;
o—asigurarea-şi-depozitarea carburanţilor în locuri special amenajate, fără a afecta calitatea apei ş i —
condiţiile de mediu;
să nu cesioneze contractul de vânzare-cumpărare;
sa predea vânzătorului amplasamentul de exploatare după stingerea tuturor obligaţiilor contractuale.

VIII.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Respectarea normelor privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si stingerea incendiilor,
precum si a altor norme prevăzute de legislaţia in vigoare, pe tot timpul exploatarii masei lemnoase ce face obiectul
acestui contract, cade in sarcina cumpărătorului. In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si
sanatatii in munca, comunicarea, cercetarea si înregistrarea unor eventuale accidente de munca revine prestatorului
de activitati si servicii, respectiv cumpărătorului de masă lemnoasă pe picior.
Neînceperea exploatarii masei lemnoase in termenul stabilit, cu excepţia cazurilor de forţa majora, duce la
rezilierea necondiţionata a contractului şi plata de daune interese de către cumpărător. In acest caz cumpărătorul
pierde garanţia de bună execuţie.
In cazul în care colectarea lemnului presupune traversarea terenurilor aparţinând altor proprietari, aceasta
se va face cu plata servituţii de trecere şi, după caz, a despăgubirilor stabilite prin înţelegerea părţilor. Dacă această
condiţie nu poate fi îndeplinită, contractul încetează de drept.
IX. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră este cea definită şi prevăzută de legislaţia în vigoare.
Forţa majora/calamităţile naturale şi fenomenele climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului
de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale exonereaza părţile contractante de
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe durata de acţiune a acestora.
îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri in vederea limitării consecinţelor.
Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va acţiona pentru o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Nu este considerat forţa majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti.
X. REZILIEREA CONTRACTULUI
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate
de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
^ Abandonarea masei lemnoase în parchet după sau înaintea (30 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor
de forţă majoră) expirării termenului legal de exploatare, atrage după sine rezilierea contractului de către vânzător,
acesta devenind proprietar cu drepturi depline asupra masei lemnoase ramase neexploatate iar cumpărătorul pierde
şi garanţia de bună execuţie.
Contractul poate fi reziliat de către vânzător, în mod unilateral, în cazul în care:
a) cumpărătorul nu preia parchetul / postaţa în termen de 10 zile calendaristice de la data prevăzută în autorizaţia de
exploatare sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, cu excepţia situaţiilor de forţă
majoră;
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b) cumpărătorul taie ilegal arbori din suprafaţa aferentă partizii contractate sau din fondul foVestiei' âdministr
vânzător; în acest caz, pe lângă rezilierea contractului se aplică sancţiunile legale;
c) cumpărătorul nu lichidează în termen parchetul;
d) cumpărâtorul nu-constltuie cauţiunea până la data prevăzută pentru autorizarea partiziior;
Contractul poate fi reziliat de cumpărător, în mod unilateral, în cazul în care:
a) nu a fost eliberată autorizaţia de exploatare;
b) vânzătorul nu predă parchetul / postaţa în termenul prevăzut în autorizaţia de exploatare;
c) nu asigură accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere, blocând astfel fluxul tehnologic de
exploatare şi transportul masei lemnoase a cumpărătorului, pentru o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice.
Rezilierea menţionată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile
înainte de data rezilierii contractului.
Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţi.
Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a
determinat încetarea contractului.
Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanţiilor constituite de către cumpărător în favoarea
vânzătorului, în cazul neachitării obligaţiilor restante (valoarea masei lemnoase, penalităţi de întârziere, etc.).
Prezentul contract încetează, de drept, în următoarele cazuri:
a) la data expirării duratei prevăzută la Capitolul V, respectiv în actele adiţionale încheiate în acest sens,
_precum-şi-în-cazul-în-care-nu-poate fi asigurat accesul la parchet în condiţiile art. 67-din-Legea-nr^46/2008r
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) partida contractată este amplasată pe o suprafaţă de fond forestier retrocedată ulterior încheierii
prezentului contract iar exploatarea masei lemnoase contractată nu mai este posibilă legal;
c) când cumpărătorul nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 3 zile de la emitere. în acest caz
cumpărătorul pierde garanţia de bună execuţie.
încetarea contractului nu înlătură obligativitatea executării, de oricare din părţi, a obligaţiilor scadente până
în momentul încetării acestuia.
XI. REGLEMENTĂRI APLICABILE CONTRACTULUI:
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract se completează cu prevederile actelor normative în vigoare pe perioada
derulării acestuia.
Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face, în scris, cu acordul comun al ambelor părţi,
prin încheierea de acte adiţionale.
XII.LITIGII
Eventualele litigii născute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale
amiabila, in caz contrar ele vor fi de competenta instantei de drept comun.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,
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Anexa nr. 4 La Caietul de sarcini
S.C.

Primăria comunei Straja

Nr.

din

Nr.

din

CERERE
pentru înscrierea la licitaţia de vânzare masă lemnoasă pe picior
Subsemnatul
jud.

posesor
al
reprezentant

, domiciliat în loc.
C.I.
seria
nr.
al S.C.

jud.

tel./fax

C.U.I.

Banca

Comuna
ÍTRAJ

ro,
SWul S ^

,

cu

CNP

sediul in
,
e-mail

nr. înreg. Reg. Com._
, prin prezenta vă solicit înscrierea la

_, cont nr.

licitaţia organizată la sediul Primăriei comunei Straja, jud. Suceava.
-—Anexăm-următoareledocumente, conform CAIETULUI DE SARCINI:

•

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;

•

certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu
originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau
informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel
mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului-economic, că nu are
datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului sau faţă
de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;

•

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;

•

declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici;
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de
operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/
procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art.

8;

•

declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
situaţia completării la zi a atestatului de exploatare.
înscrierea la licitaţie se face pentru cantitatea de 823 m.c. volum brut masă lemnoasă.
S-a achitat cu chitanţa nr.
licitaţie în valoare de
Până

la

începerea

Alte observaţii:
Reprezentant al S.C. _
Numele şi prenumele
Semnătura

lei.

_ din

tariful de participare la

licitaţiei se va depune in contul organizatorului suma
lei, reprezentând contravaloarea garanţiei de contractare.

de

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr. 4151 din 27.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării cantităţii de 939 m.c. volum brut
masă lemnoasă, din fondul forestier aflat pe raza comunei Straja, proprietate publică a
comunei Straja, jud. Suceava
Proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii şi aprobării vizează aprobarea
valorificării a 939 m.c. masă lemnoasă pusă în valoare de prestatorul de servicii silvice cu care
primăria are încheiat contract, respectiv Ocolul Silvic Bucovina.
Valorificarea se realizează în baza Actelor de punere în valoare nr. 1104137-SV16097865, 1104134-SV-16097865, 1164543-SV-16097865, 1164563-SV-16097865, 1164574-SV16097865, 1165309-SV-16097865, 1164586-SV-16097865, întocmite de Ocolul Silvic Bucovina.
Masa lemnoasă se constituie din produse accidentale şi de igienă şi sunt arbori
infestaţi, rupţi şi doborâţi şi reprezintă un real pericol pe linie de protecţia pădurii atât pentru fondul
forestier proprietate a comunei Straja, cât şi pentru cel situat limitrof. De aceea, scoaterea arborilor
din parchet este de maximă urgenţă şi vă solicit aprobarea proiectului de hotărâre având în vedere
dispziţîilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată.
Prin prezentul proiect propun următoarele:
- aprobarea valorificării cantităţii de 939 m.c. ca masă lemnoasă "pe picior", din
care 116 m.c. - partida nr. 1620/1164574 pentru consumul propriu al proprietarului, iar 823 m.c. prin
vânzare în licitaţie publică;
- aprobarea tipului de licitaţiei, şi anume, licitaţie publică, cu preselectie, de tipul
"licitaţie cu strigare";
- aprobarea preţului de pornire la licitaţie de 130 lei/m.c. volum brut, calculat ca
medie între preţurile stabilite prin APV, conform Listei partizilor, Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini;
valoare totală de pornire - 106.403 lei.
- aprobarea pasului de licitare de 5% din preţul de pornire/m.c. volum brut;
- aprobarea tarifului de participare la licitaţie de 100 lei;
- aprobarea Caietului de sarcini, conform Anexei la Proiectul de hotărâre;
- aprobarea modelului cadru al contractului de vânzare-cumpărare, conform Anexei
nr. 2 la Caietul de sarcini.
- desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de preselectie si în comisia
de licitaţie.
Sumele obţinute din valorificarea masei lemnoase constituie venit la bugetul local.
Pentru aceste motive supun dezbaterii proiectul de hotărâre şi aprobarea lui.

Comuna
CTRAJA

