Județul Suceava, Comuna Fundu Moldovei, nr.283, cod
poştal 727265
C.U.l 4326760

7523/24.12.2020

NR.

ANUNI

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior

Organizatorul licitaţiei: Comuna Fundu Moldovei, str. Principală, nr. 283, Tel/fax:0230577400/0230-577356,office fm(Qyahoo.com.
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 18.01.2021, ora 11.00.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Comuna Fundu Moldovei, str. Principală, nr. 283, sala de
sedințe a Consiliului local Fundu Moldovei.
1.

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
S. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: H.G. nr. 715/2017
pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 11.01.2021, ora 11.00.
7. Data şi ora - limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecție şi

înscrierea la licitaţie 11.01.2021, ora 10.00.
8. Lista grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru grupajul de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul
www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.fundumoldovei.ro
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 223 m“, după cum urmează:
a) Obiectul licitaţiei îl reprezintă vânzarea de masa lemnoasă cu un volum brut de 223
me, cantitate provenită din grupajul de partizi constituite de către OCOLUL SILVIC
BREAZA, masa lemnoasă pe picior care nu a fost adjudecată în licitaţia principală
organizată de UAT Fundu Moldovei în data de 21.12.2020, iar modul de valorificare
fiind de vanzare prin licitaţie publică deschisă strigare în următoarea ordine
- grupaj de partizi :partida nr. 3166 produse principale progressive II - volum de
169 me
partida nr. 3189 — tăieri conservare — volum brut de 54 me -pret de pornire - 250
lei/me , conform H.C.L nr. 44 din data de 19.11.2020, pasul de strigare este de 5% din preţul
de pornire;
10. Volumul total de lemn pe picior oferit
licitaţie este de 223 m”, din care pe sortimente
dau
detalii
şi pe specii (Se
privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente şi
cantităţile aferente.) — lemn răşinoase
11. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: 12. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune
procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul
menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin
negociere.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de 04.01.2021.
14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:
cu

şi

;

la

:

2

15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei
Primaria/Comuna Fundu Moldovei: Consilier juridic — Mihai Matei, 0230577400,
0230577356, otffice_fim(dyahoo.com.

Vă mulțumim!!!
Comuna Fundu Mol

