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PROCES - VERBAL
al şedinţei de negociere din data de 17.11.2017 pentru vânzarea unui volum de 201 m.c.
volum brut de masă lemnoasă pe picior

Negocierea a fost aprobată de Consiliu! local al comunei Straja prin Hotărârea nr. 35 din 31.10.2017 şi
se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Straja, începând cu orele 11:00 cu operatorul S.C. KARLSBERG
PROD SRL.
Comisia de negociere a fost constituită în baza Dispoziţiei primarului nr. 171 din 09.11.2017, în
următoarea componenţa:
1. Dl. Juravle D. Vasile, consilier personal, Primăria Straja - preşedinte
2. Dl. Cîrciu Gerald-Adrian, inspector, Primăria Straja - membru
3. Dl. Cotos Ilie - referent, Primăria Straja - membru.
Secretariatul comisiei este asigurat de secretarul comunei, Pătrăucean Liliana.
Toţi membrii comisiei de negociere sunt prezenţi.
Negocierea se desfăsoară în conformitate cu dispoziţiile art. 3 din HGR nr. 715/2017, coroborate cu
cele ale art. 44 din HGR nr. 617/2016.
Preşedintele comisiei de negociere deschide şedinţa şi arată că a fost invitat la negociere operatorul
S.C. KARLSBERG PROD SRL, reprezentat de dl. Ionescu Gabriel, împuternicit, care a depus cererea de
înscriere la negociere înregistrată sub nr. 6622 din 13.11.2017, însoţită de documentele solicitate, precum şi
garanţia de contractare în sumă de 1.409 lei achitată cu chitanţa nr. 828 din 13.11.2017.
Face cunoscut obiectul negocierii, şi anume, vânzarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier
aflaţjpe raza comunei Straja, proprietate publică a comunei Straja cu un volum brut de 201 m.c. (184 m.c.
volum net), produse accidentale I, constituită în partida nr. 1632/1165299, suprapusă peste partida nr.
1104137 contractată cu acest operator prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 4816 din 04.09.2017, cu o
valabilitate de 90 de zile.
Preţul de APV al partizii care se negociază este de 140,18 lei/m.c..
Comisia de negociere analizează documentele depuse de operator şi constată că negocierea se poate
desfăşura.
Se trece la negocierea masei lemnoase.
. 1. Partida nr. 1632/1165299 - 201 m.c. volum brut (brad şi molid)
Comisia de negociere a înaintat preţul de 141 lei/m.c., cu o valoare totală a partizii de 28.341 lei.
Operatorul S.C. KARLSBERG PROD SRL acceptă preţul înaintat de comisie, respectiv de 141 lei/m.c.,
28.341 lei valoare totală.
Valoarea totală negociată a masei lemnoase este de 28.341 lei.
încheierea contractului de vânzare-cumpărare se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data negocierii. Comisia
- T-. Suma reprezentând contravaloarea masei lemnoase va fi depusă în contul vânzătorului anticipat
încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbaî^çâte unul pentru fiecare parte.
Comisia de negociere:
Juravle D. Vasile
Cîrciu Gerald-Adrian
Cotos Ilie
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