
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

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 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă ordinară; 

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; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 34 din 19.05.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean pentru licitația din 04.06.2020; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 5244 din 

22.06.2020 și raportul de specialitate nr. 5231 din 22.06.2020 al viceprimarului comunei Bicazu 

Ardelean care susțin valorificarea masei lemnoase prin organizarea unei licitatii care să poată fi urmată 

de negociere pentru următoarele considerente: 

- masa lemnoasă nevalorificată a făcut obiectul a cel puțin două licitații, anterioare; 

- o parte dintre partizi nu au putut fi valorificate, deși au fost scoase la licitație, inclusiv în 

cursul anului 2019, aproape lunar, și prețul de pornire al acestora a fost diminuat, în unele cazuri, până 

la valoarea apropiată a pretului de APV; 

- prețurile de pornire la licitatie propuse au un caracter rezonabil; 

- obligația de efectuare a tăierilor conform amenajamentului silvic; 

- existența unor situații de accesibilitate mai redusă și, implicit, afectarea negativă a procesului 

de exploatare a unor partizi; 

- confruntarea pieței lemnului cu probleme care afectează negativ vânzarea masei lemnoase, 

ceea ce impune stabilirea unor condiții mai atractive de valorificare pentru operatorii economici, în 

concordanță cu prevederile legale, în scopul atragerii de venituri la bugetul local; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale 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 5013 mc masă lemnoasă volum 

brut fără T.V.A., proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, situate în UP I Bicazu Ardelean, 

provenită din produse principale, secundare rărituri și conservare, 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 5013 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. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8 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; 

9. partida nr. 1253 cantitate de 84 mc, produse conservare, conform actului de punere în 

valoare 1253 din 29.05.2020 emis de Ocolul Silvic Bicaz, din UP 1 Bicazu Ardelean UA 276D 

(Tosorog),  pret pornire la licitație 150 lei/mc, garantie de contractare 630 lei; 

(3) Se aprobă organizarea licitației la sediul Primăriei Bicazu Ardelean, la data de 

14.07.2020, ora 16.00, cu preselecția la data de 07.07.2020, ora 16.00. 
(4) Partida/partizile rămasă/rămase neadjudecată/neadjudecate după licitația din 

14.07.2020, care au făcut obiectul a cel puțin două licitații, se supune/supun negocierii, care va fi 

organizată la sediul Primăriei Bicazu Ardelean la data de 14.07.2020, 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) 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 

licitațiilor/negocierilor. 

Art. 2 – Primarul, viceprimarul și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Ocolului Silvic Bicaz, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Doarvoaș Marius Gabriel 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 50 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



