
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind soluționarea contestației la procesul verbal de preselecție nr. 5877 din 14.07.2020 

formulată de S.C. OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L.  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 19 lit. e), art. 23 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

715/2017, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (16) din Hotărârea nr. 51 din 

30.06.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, raportat la Hotărârea nr. 58 din 

15.10.2018 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean actualizată prin Hotărârile nr. 23 din 

19.04.2019 și nr. 9 din 18.02.2020 ale Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, 

coroborate cu prevederile pct. 2.4. Contestația împotriva procesului-verbal al comisiei de 

preselecție subpct. 2.4.1. din caietele de sarcini; 

- Contestația nr. 5933 din 17.07.2020 formulată de S.C. OCOLAȘUL MARE FOREST 

S.R.L., împotriva procesului verbal de preselecție nr. 5877 din 14.07.2020; 

- Procesul verbal de preselecție nr. 5877 din 14.07.2020; 

- Procesul verbal nr. 5899 din 15.07.2020 de afișare a procesului verbal de preselecție nr. 

5877 din 14.07.2020; 

- Raportul de specialitate nr. 5939 din 17.07.2020 al presedintelui comisiei de preselecție; 

- Cererea de inscriere la licitație nr. 5818 din 14.07.2020 a S.C. OCOLAȘUL MARE 

FOREST S.R.L. și documentele anexate acesteia inclusiv anexa 6 – situația autorizării spre 

exploatare a volului de lemn pe picior din Certificatul de Atestare seria D nr. 1773 din 

27.09.2018; 

- Dispoziția nr. 154 din 09.07.2020 privind stabilirea comisiilor de preselecție, licitație și 

negociere pentru valorificare masă lemnoasă; 

Motivat de depunerea contestației nr. 5933 din 17.07.2020 formulată de S.C. 

OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L. împotriva procesului verbal de preselecție nr. 5877 din 

14.07.2020, peste termenul stabilit pentru depunerea contestației, de 24 de ore de la afisarea 

procesului verbal contestat, se impune respingerea ca tardivă a contestației (procesul verbal de 

preselecție contestat a fost afisat la data de 15.07.2020, ora 8.30, conform procesului verbal de 

afisare nr. 5899 din 15.07.2020, termenul de contestație de 24 de ore de la data afişării 

rezultatului preselecţiei fiind împlinit la data de 16.07.2020, ora 8.30, contestația fiind depusă în 

afara termenului la data de 17.07.2020); 

Conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și 

completările ulterioare, în procesul verbal de preselecție se consemnează în mod imperativ 

volumul maxim de masă lemnoasă pe care solicitanții îl mai pot, la data preselecţiei, adjudeca 

conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din același regulament. 

Volumul de masă lemnoasă ce poate fi adjudecat de operatorul S.C. OCOLAȘUL MARE 



FOREST S.R.L. la licitația din 20.07.2020, conform documentelor depuse și avute în vedere la 

data preselecției, 14.07.2020, este de 1.073 m3, așa cum în mod corect a fost consemnat în 

Procesul verbal de preselecție nr. 5877 din 14.07.2020; 

 

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

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 23 alin. (5) din Regulamentul 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se respinge contestația nr. 5933 din 17.07.2020 formulată de S.C. 

OCOLAȘUL MARE FOREST S.R.L., împotriva procesului verbal de preselecție nr. 5877 din 

14.07.2020, ca fiind tardiv introdusă. 

(2) Volumul de masă lemnoasă ce poate fi adjudecat de operatorul S.C. OCOLAȘUL 

MARE FOREST S.R.L. la licitația din 20.07.2020, conform documentelor depuse și avute în 

vedere la data preselecției, 14.07.2020, este de 1.073 m3, așa cum în mod corect a fost consemnat 

în Procesul verbal de preselecție nr. 5877 din 14.07.2020. 

 Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

 

Nr. 158 din 17.07.2020 

                      Avizat pentru legalitate, 

                        Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 




