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                                                                     DISPOZIŢIE 

privind stabilirea calendarului preselecțiilor, licitațiilor și negocierilor pentru valorificare 

masă lemnoasă, precum și constituirea comisiilor de preselecție, licitație și negociere și 

stabilirea componenței acestora pentru valorificare masă lemnoasă 

 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. (2), 27 alin. (1), art. 42 și art. 44 din Regulamentul de valorificare a masei 

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

completată; 

- art. 2 alin (1) raportat la art. 1 alin. (2) din Hotărârea nr. 11 din 29.02.2021 a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean 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; 

Luând în considerare procesul verbal de negociere nr. 1257 din 22.02.2021 și referatul de 

specialitate nr. 1812 din 10.03.2021 din care rezultă valorificarea partială a volumului de masă 

lemnoasă aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean; 

 

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 stabileste că din volumul total de masă lemnoasă aprobat pentru valorificare 

prin Hotărârea nr. 11 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, a rămas 

nevalorificat volumul de 9.027 m3. 

 (2) Se stabileste calendarul de licitație/negociere pentru volumul de 9.027 m3 masă 

lemnoasă rămasă neadjudecată din totalul aprobat pentru valorificare prin Hotărârea nr. 11 din 

29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, astfel: 

a) se aprobă organizarea licitației la sediul Primăriei Bicazu Ardelean, la data de 22.03.2021, 

ora 16.00, cu preselecția la data de 16.03.2021, ora 16.00; 

 b) partida/partizile rămasă/rămase neadjudecată/neadjudecate după licitația din 22.03.2021, 

ora 16.00, se supune/supun negocierii, care va fi organizată la sediul Primăriei Bicazu Ardelean, în 

aceeași zi la ora 17.00. 

(3) Plata masei lemnoase se va face pev tranșe după cum urmează: 

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 30.09.2021, 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 30.11.2021.  



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.  

 (4) Până la valorificarea totală a cantității de 9.027 m3 masă lemnoasă prevăzută la alin. (1), 

rămasă nevalorificată din cantitatea aprobată pentru valorificare prin Hotărârea nr. 11 din 

29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, comisiile de preselecție, licitație și 

negociere rămân acelea stabilite prin Dispoziția nr. 15 din 05.02.2021 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean. 

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 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 34 din 10.03.2021 

                         Avizat pentru legalitate, 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
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