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Anunţ
privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau masă
lemnoasă a unui volum de 1618 m.c., masă lemnoasă de pe păşunea împădurită
proprietate privată a comunei Vintila Voda situată în punctul „Giurgiu”
1. Licitaţie este principală pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
2. Organizatorul licitaţiei: Comuna Vintila Voda , strada Principală nr. 120, comuna Vintila
Voda , judeţul Buzău , tel 0238.509.003 e-mail : prim_vintila_voda@yahoo.com
3. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.03.2021 ,ora, 11: 00, la sediul Primăriei comunei
Vintila Voda , judeţul Buzău.
4. Locul desfăşurării licitaţiei: Strada Principală nr. 120, comuna Vintila Voda , judeţul
Buzău.
5. Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare;
6. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 715 / 2017 .
7. Data şi ora organizării preselecţiei:19.03.2021 ora 10: 00
Data şi ora - limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţieşi
înscrierea la licitaţie:19.03.2021, ora 10: 00.
8. Vânzarea unui volum de 1618 m.c. lemn răşinoase de pe păşunea proprietatea Primăriei
Vintilă Voda din punctul „Giurgiu”,
9. Preţul de pornire a licitaţieieste de 90,00 lei/ m.c. (pe picior)
10. Pasul de licitare este de 5%din pretul minim de pornire.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 1618 m3,
din care pe natură de produse:
- produse principale:. . . . . -. . . . . (m3);
- produse secundare: ........ (m3);
- produse de igienă: . . . . . -. . . . . (m3);
- produse accidentale: . . 1618. . . . (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: 1618 (m3);
- fag: . . . . . .- . . . . (m3);
- stejari: . . . . -. . . . . . (m3);
- diverse tari: . . -. . . . . . . . (m3);
- diverse moi: . . . . .- . . . . . (m3).
11. Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate
privata a comunei Vintila Voda.
Masa lemnoasă pe picior şi/sau masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţieise poate/nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
12. Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca prin
organirarea unei noi proceduri , în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
13. Caietul de sarcini poate fi cumparat(150 lei)de la sediul organizatorului licitaţiei începând
cu data de: 08.03.2021
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
0238.509 003 .

Organizator,
Primar,
COMAN ION

