ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării cantității de 10.472 m3 masă lemnoasă, proprietate a
Comunei Bicazu Ardelean, în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară,
convocată de îndată;
Având în vedere:
- art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (3), art. 30 și art. 42 din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017,
modificat și completat, art. 59 din Codul Silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008 republicat,
modificat și completat, şi ale O.M.M.P. nr. 1540 din 3 iunie 2011, modificat și completat, pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos;
- prevederile H.C.L. nr. 70 din 31.07.2020, H.C.L. nr. 80 din 31.08.2020, H.C.L. nr. 103
din 03.12.2020, H.C.L. nr. 4 din 06.01.2020 și H.C.L. nr. 6 din 06.01.2021 ale Consiliului Local al
Comunei Bicazu Ardelean, referitoare la valorificarea unor cantități de masă lemnoasă
proprietatea comunei Bicazu Ardelean, precum și ale Dispoziției nr. 3 din 08.01.2021 a Primarului
Comunei Bicazu Ardelean;
Luând în considerare procesul verbal de licitatie nr. 457 din 20.01.2021, procesul verbal de
negociere nr. 459 din 20.01.2021, procesul verbal de preselectie nr. 421 din 19.01.2021, procesul
verbal de preselectie nr. 420 din 19.01.2021, procesul verbal de licitație nr. 563 din 25.01.2020,
procesul verbal de negociere nr. 565 din 25.01.2021 și procesul verbal de licitatie nr. 614 din
26.01.2021;
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 644 din
28.01.2021, raportul de specialitate nr. 643 din 28.01.2021, al referentului de specialitate, care
susțin stabilirea modalității și condițiilor de valorificare a volumului de 10.472 m3 masă lemnoasă,
rămas neadjudecat la licitațiile anterioare, conform legislației aplicabile, în vigoare;
Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g)
coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 363 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ raportate la dispozițiile Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă valorificarea cantității totale de 10.472 m3 masă lemnoasă
volum brut fără T.V.A., proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, situate în UP I Bicazu
Ardelean, provenită din produse principale, prin licitație publică în plic închis, cu
preselecție, în condițiile art. 30 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare.

(2) Volumul de 10.472 m3 mc masă lemnoasă se constituie în partizi după cum
urmează:
1. partida nr. 1148 - cantitatea de 1149 m3, masă lemnoasă, produse principale, conform
actului de punere în valoare 1148 din 08.11.2019 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I Bicazu
Ardelean, UA 217 A% Toșorog, preţ de pornire la licitație – 150 lei/m3, garanţie de contractare –
8.618 lei.
2. partida nr. 1169 - cantitatea de 1201 m3, masă lemnoasă, produse principale, conform
actului de punere în valoare 1169 din 25.11.2019 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I Bicazu
Ardelean, UA 217 A% Toșorog, preţ de pornire la licitație – 150 lei/m3, garanţie de contractare –
9.008 lei.
3. partida nr. 1024, cantitate de 1183 mc, produse principale, conform actului de punere
în valoare 1024 din 25.02.2019 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP 1 Bicazu Ardelean UA
232B% (Toșorog), pret pornire la licitație 135 lei/mc, garantie de contractare 7.985,25 lei;
4. partida nr. 1025, cantitate de 642 mc, produse principale, conform actului de punere în
valoare 1025 din 25.02.2019 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP 1 Bicazu Ardelean UA 232B%
(Toșorog), pret pornire la licitație 160 lei/mc, garantie de contractare 5.136 lei;
5. partida nr. 1330 - cantitatea de 1.701 m3, masă lemnoasă, produse principale, conform
actului de punere în valoare 1330 din 18.11.2020 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I Bicazu
Ardelean, UA 217 A% Toșorog, preţ de pornire la licitație – 150 lei/m3, garanţie de contractare –
12.758 lei.
6. partida nr. 1331 - cantitatea de 1.445 m3, masă lemnoasă, produse principale, conform
actului de punere în valoare 1331 din 18.11.2020 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I Bicazu
Ardelean, UA 267 A% Toșorog, preţ de pornire la licitație – 200 lei/m3, garanţie de contractare –
14.450 lei.
7. partida nr. 1267- cantitatea de 1187 m3, masă lemnoasă, produse accidentale, conform
actului de punere în valoare nr. 1267 din 19.06.2020 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I Bicazu
Ardelean, UA 214A, 215A,B, Toșorog, preţ de pornire la licitație – 150 lei/m3, garanţie de
contractare – 8.902,50 lei.
8. partida nr. 2478- cantitatea de 348 m3, masă lemnoasă, produse secundare rarituri,
conform actului de punere în valoare nr. 2478 din 23.07.2018 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP
I Bicazu Ardelean, UA 213B, Toșorog, preţ de pornire la licitație – 81 lei/m3, garanţie de
contractare – 1.409,40 lei.
9. partida nr. 2416 - cantitatea de 155 m3, masă lemnoasă, produse secundare rărituri,
conform actului de punere în valoare 2416 din 19.01.2018 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, UA 227 B Toșorog, preţ de pornire la licitație - 50 lei/m3, garanţie de contractare
– 387,5 lei.
10. partida nr. 2417 - cantitatea de 187 m3, masă lemnoasă, produse secundare rărituri,
conform actului de punere în valoare 2417 din 19.01.2018 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, UA 227 C Toșorog, preţ de pornire la licitație - 80 lei/m3, garanţie de contractare
– 748 lei.
11. partida nr. 2418 - cantitatea de 88 m3, masă lemnoasă, produse secundare rărituri,
conform actului de punere în valoare 2418 din 19.01.2018 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, UA 227 D Toșorog, preţ de pornire la licitație - 80 lei/m3, garanţie de
contractare – 352 lei.
12. partida nr. 2511 cantitate de 324 mc, produse secundare rărituri, conform actului de
punere în valoare 2511 din 22.10.2018 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP 1 Bicazu Ardelean UA
265 (Tosorog), pret pornire la licitație 100 lei/mc, garantie de contractare 1.620 lei;
13. partida nr. 1341 - cantitatea de 862 m3, masă lemnoasă, produse secundare rarituri,
conform actului de punere în valoare nr. 1341 din 02.12.2020 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP
I Bicazu Ardelean, UA 18, Bistra, preţ de pornire la licitație – 72 lei/m3, garanţie de contractare –
3.103 lei.
(3) Se aprobă organizarea licitației la sediul Primăriei Bicazu Ardelean, la data de
12.02.2021, ora 16.00, cu preselecția la data de 07.02.2021, ora 16.00.
(4) Partida/partizile rămasă/rămase neadjudecată/neadjudecate după licitația din
12.02.2021, se supune/supun negocierii, care va fi organizată la sediul Primăriei Bicazu
Ardelean la data de 12.02.2021, ora 17.00, numai cu operatorul economic care a oferit la licitație
cel puțin prețul de pornire și care solicită, în scris, aceasta. Pentru masa lemnoasă, prețul rezultat

din negociere nu poate să fie mai mic decât prețul oferit la licitație de operatorul economic
respectiv. Pentru negociere nu se stabilesc pași de negociere.
(5) Se aprobă taxa de participare la licitație în cuantum de 260 lei/partidă. Taxa de
participare include și valoarea caietului de sarcini. Pentru participarea la negocierea organizată
imediat după licitație, în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare și având ca obiect
masa lemnoasă neadjudecată la licitație, operatorii economici care au fost admiși la aceasta nu mai
plătesc tarif de participare.
(6) Plata masei lemnoase se va face astfel:
a) partizi principale
- prima tranșă aferentă primei postațe, 20%, în avans la data încheierii contractului;
- a doua tranșă, 40 %, înainte de a începe exploatarea celei de a doua postațe, dar nu mai
târziu de 31.05.2021, dacă nu a început exploatarea celei de a doua postațe.
- a treia tranșă, 40 %, înainte de a începe exploatarea celei de a treia postațe, dar nu mai
târziu de 30.10.2021.
b) partizi accidentale și secundare rărituri
- prima tranșă aferentă primei postațe, 20%, în avans la data încheierii contractului;
- a doua tranșă, 40 %, înainte de a începe exploatarea celei de a doua postațe, dar nu mai
târziu de 30.06.2021, dacă nu a început exploatarea celei de a doua postațe.
- a treia tranșă, 40 %, înainte de a începe exploatarea celei de a treia postațe, dar nu mai
târziu de 30.09.2021.
(7) Pentru vânzarea la licitatie/negociere a masei lemnoase pe picior se vor utiliza
modelele de caiet de sarcini și de contract de vânzare-cumpărare aprobate prin H.C.L. nr. 58 din
15.10.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean actualizate prin HCL nr. 23 din
19.04.2019 și H.C.L. nr. 9 din 18.02.2020 ale Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în
care se vor actualiza datele în mod corespunzător prezentei hotărâri.
Art. 2 – (1) În măsura în care volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2)
nu se va vinde prin licitație/negociere conform calendarului stabilit la art. 1 alin. (3) - (4), se
împuternicește primarul comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin Ioan, să stabiliească,
prin dispoziție, un nou calendar, în mod similar celui stabilit prin prezenta hotărâre, cu respectarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Calendarul
licitației se va stabili ori de câte ori va fi necesar până la vânzarea volumului de masă lemnoasă,
dacă volumul de masă lemnoasă nu va fi modificat de cantități de masă lemnoasă rezultate ca efect
a marcării unor noi partizi. Prin aceeași dispoziție primarul comunei Bicazu Ardelean va stabili
volumul de masă lemnoasă rămas de valorificat din volumul total de 10.472 m3 și data efectuării
tranșelor de plată.
(2) Pentru licitația/negocierea prevăzută la alin. (1) datele de identificare ale partizilor
supuse valorificării, prețul și cuantumul garanțiilor de contractare sunt cele prevăzute la art. 1 alin.
(2).
(3) Negocierea stabilită la alin. (1) se poate face numai cu operatorul economic care a
oferit la licitația stabilită la alin. (1) cel puțin prețul de pornire și care solicită, în scris, aceasta.
Pentru masa lemnoasă, prețul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât prețul oferit la
licitație de operatorul economic respectiv. Pentru negociere nu se stabilesc pași de negociere.
(4) Pentru licitația prevăzută la alin. (1) se aprobă taxa de participare la licitație în cuantum
de 260 lei/partidă. Taxa de participare include și valoarea caietului de sarcini. Pentru participarea
la negocierea organizată imediat după licitație, în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat
următoare și având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitație, operatorii economici care au
fost admiși la aceasta nu mai plătesc tarif de participare.
(5) Pentru vânzarea la licitatie/negociere a masei lemnoase pe picior se vor utiliza modelele
de caiet de sarcini și de contract de vânzare-cumpărare aprobate prin H.C.L. nr. 58 din 15.10.2018
a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean actualizate prin HCL nr. 23 din 19.04.2019 și
H.C.L. nr. 9 din 18.02.2020 ale Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în care se vor
actualiza datele datele în mod corespunzător celor stabilite prin dispoziția primarului.
Art. 3 – Primarul, viceprimarul și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului Județului Neamț
în vederea exercitării controlului de legalitate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă,
Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea prezentei hotărâri
în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliuluilocal-2/
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țepeș Greuruș Gheorghe

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 11 din 29.01.2021
NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 29.01.2021 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0
voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri
prezenți.

