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                                                                     DISPOZIŢIE 

privind stabilirea comisiilor de preselecție, licitație și negociere pentru valorificare masă 

lemnoasă  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 21 alin. (2), 27 alin. (1) și art. 42 din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017 modificată și 

completată; 

-prevederile Hotărârii nr. 50 din 30.06.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean privind aprobarea valorificării cantității de 5013 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; 

-Referatul de specialitate nr. 5666 din 07.07.2020 al secretarului general pentru constituirea 

comisiilor de preselecție, licitații și negociere în scopul desfășurării activității de valorificare a 

masei lemnoase, conform legii; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 – (1) Se constituie comisiile de preselecție, licitație și negociere pentru valorificarea 

cantității de 5.013 mc, masă lemnoasă, pe picior, volum brut, fără T.V.A., provenit din produse 

accidentale, proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, situat în UP I Bicazu Ardelean, punctul 

Toșorog, prin licitație publică, în plic închis, conform calendarului stabilit în acest sens prin art. 1 

alin. (3)-(4) din Hotărârea nr. 50 din 30.06.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

respectiv: 

a) licitația publică la data de 14.07.2020, ora 16.00, cu preselecția la data de 07.07.2020, 

ora 16.00; 

b) negociere la data de 14.07.2020, ora 17.00, pentru masa lemnoasă neadjudecată, în urma 

licitației din 14.07.2020, ora 16.00, pentru care s-au depus oferte valide; 

(2) Se stabilește componența comisiei de preselecție, astfel: 

Președinte: –  Covasan Elena,  atribuții impozite și  taxe 

Membri:     –  Lăzăruț Nelu, referent agricol – secretar comisie 

       –  Vârlan Aurel, inspector SPIL 

       –  Țepeș Vasile, muncitor SPIL 

       –  Magnani Nina Cristina, consilier local 

(3) Se stabilește componența comisiei de licitație, astfel: 

Președinte: –  Jolteag Gicuța, secretar general UAT 

Membri:     – Florea Gabriel, consilier urbanism și amenajarea teritoriului – secretar comisie 

       –  Barb Doina, asistent comunitar 

       –  Olariu Ion, consilier local 

             –  Reprezentantul Ocolului Silvic Bicaz – administratorul fondului forestier      



(4) Se stabilește componența comisiei de negociere ca fiind aceeași cu a comisiei de licitație, 

prevăzută la alin. (3) al prezentului articol. 

 Art.2 – Se stabilește ca din taxa (tariful) de participare la licitație după achitarea tuturor 

cheltuielilor legate de organizarea licitației și a negocierii să fie plătite comisiile de preselecție, 

licitație și negociere proporțional cu numărul ședințelor la care au participat membrii acestora. 

Art.3 – Compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, va aduce la îndeplinire 

prevederile legate de plata comisiilor din prezenta dispoziție. 

 Art.4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, modificată și completată. 

Art.5 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 153 din 07.07.2020 

                          Avizat pentru legalitate, 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




