ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind vânzarea prin licitație publică a cantității de 99,84 mc
material lemnos provenit din Cantonul nr. 9 Mălini

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”b” coroborate cu cele ale art.
363 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
d) Codului Silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicată;
e) Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul
comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și
oportunitatea proiectului.
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului.
c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din
cadrul Consiliului local Mălini.
d) Actul de Punere în Valoare nr. 1733022 – SV - 25563760 emis de
Ocolul Silvic Privat Fălticeni.
ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”g” și art. 196 alin. (1) lit. ”a”
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini,
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1)Se aprobă vânzarea prin licitație publică a cantității de 99,84 mc

material lemnos, fasonat la drum auto, specia fag, provenit din Cantonul nr. 9
Mălini, conform Actului de Punere în Valoare 1733022 – SV – 25563760.
(2) Prețul de pornire a licitației este de 250 lei/mc stabilit în funcţie
de prețurile de referință practicate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

Art. 2. Se aproba documentaţia privind licitația publică având ca obiect

vânzarea materialului lemnos mai sus menţionat, conform Anexei nr.1 care face
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general
al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și
Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei.
Preşedinte de şedinţă
Viorel BUZDUGAN

Mălini, 07 februarie 2021
Nr. 6

Contrasemnează
Secretar general
Vasile NOROCEL
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CAIET DE SARCINI

CAP. I. PARTICIPAREA LA LICITAȚIA/NEGOCIEREA
DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ
Art.1. Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea de lemn fasonat
operatori economici/grupuri de operatori economici români precum și operatori
economici/grupuri de operatori economici străini. Operatorii economici care nu au
sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a
ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română.
Art.2. Obiectul licitației/negocierii îl reprezintă masa lemnoasă din producția
anului 2020 pentru fondul forestier aparţinând Comunei Mălini. Licitația/negocierea
se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Obiectul vanzarii il constituie lemn din specia Fag, situat pe raza U.A.T.
Mălini.
Structura masei lemnoase, ce face obiectul vanzarii se regaseste in actul de
punere în valoare emis de Ocolul Silvic Privat Fălticeni, APV nr. 1733022 - SV,
volum brut lemn lucru gros = 99,84 mc, din care volum coajă = 6,13 mc.
Scopul valorificarii masei lemnoase este realizarea unor venituri suplimentare
la bugetul local al comunei.
Art.3. Vizionarea masei lemnoase: Agentii economici care vor depune oferte
pentru licitatie, pot sa viziteze anterior masa lernnoasa care face obiectul valorificarii
prin vanzare, drept pentru care dupa adjudecare nu se mai iau in considerare
eventualele obiectiuni.
În acest sens Primăria Mălini va asigura conditiile pentru vizionare si va
desemna un reprezentant, pe baza unei planificari pentru vizita în teren.
După semnarea contractului, cumpărătorul nu mai este in drept sa conteste
prevederile actului de punere in valoare privind cantitatea și calitatea masei lemnoase
contractate.
Art. 4 Pretul de pornire al licitatiei este de 250 lei/mc, conform art. 1 din
Hotărârea Consilului Local Mălni nr. 6/2021.
Documentatia întocmită in vederea vânzării (caietul de sarcini, actul de punere
in valoare si alte documente) se pun la dispozitia solicitantilor la sediul Primăriei
comunei Mălini, județul Suceava (pe suport hartie).
Art.5. Locul desfășurării licitației: Licitația publică cu strigare are loc la
sediul Primăriei comunei Mălini, comuna Mălini, satul Mălini, nr. 979, județul
Suceava, conform datei stabilită în anunțul de licitație publicat pe site-ul:
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www.ocoalederegim.ro și site-ul Comunei Mălini: www.comunamalini.ro și afișat la
sediul Primăriei.
CAP. II PRESELECȚIA
Art.6. Pentru admiterea la licitație/negociere a operatorilor/grupurilor de
operatori economici se organizează o preselecție cu minim 3 zile lucrătoare inainte de
data desfășurării licitației, la sediul Primăriei comunei Mălini.
Art.7. Pentru participarea la licitaţie/negociere, operatorul economic/grupul de
operatori economici trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunțul de
licitație, o cerere de înscriere (formular nr. 1), care se înregistrează în registrul de
corespondenţă al primăriei şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din
următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, sub semnătură,
de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu
originalul:
a) documentul de înregistrare al operatorului economic la oficiul registrului
comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor
economici străini (în copie certificată);
b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic,
conform modelului din (Formularul nr. 2) (în original);
c) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru
producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul
licitaţiilor organizate pentru lemn fasonat numai de către administratorii fondului
forestier proprietate publică a statului, (în copie certificate);
d) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie
conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin
serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de
organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte
de data preselecţiei;
Documentele prevăzute la art. 7 se depun la Registratura Primăriei Mălini până
în data stabilită în anunțul de participare prin una dintre urmatoarele modalități:
a) direct la registratura, pe hartie;
b) prin posta/curier, pe hartie;
c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnatura electronica
calificata sau sigiliu electronic calificat.
Art.8. (1) Membrii comisiei de preselecţie se vor constitui și vor funcționa în
baza Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
(2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a
solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:
a) nu a depus/nu a transmis toate documentele prevăzute la art. 7, până la
data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate
pentru conformitate cu originalul, după caz;
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b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate
publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier
proprietate publică/privată a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi faptul că
asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator
economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de administratorii
fondului forestier proprietate publică a statului respectiv faţă de
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică/privată a unităţii
administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa
lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din fondul forestier proprietate
publică/privată a unităţii administrativ-teritoriale în cauză;
c) a avut contracte reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din
culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă/lemn fasonat, respectiv nu a
încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar
prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă/lemn fasonat
pentru care a fost declarat adjudecatar;
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
Art.9. La sfarsitul sedintei de preselectie, comisia incheie un proces-verbal in
care se consemneaza: data si locul desfasurarii preselectiei, membrii comisiei de
preselectie prezenti, solicitantii care s-au inscris in vederea participarii la
licitatie/negociere, solicitantii admisi si volumul maxim de masa lemnoasa pe care
acestia il mai pot, la data preselectiei, adjudeca conform datelor inregistrate in
documente, solicitantii respinsi si motivul respingerii lor, observatii cu privire la
organizarea si desfasurarea preselectiei si la ora afisarii rezultatului preselectiei.
Procesul-verbal de preselectie, dupa semnarea de catre membrii comisiei
prezenti, se inregistreaza in registrul de corespondenta al organizatorului. De
asemenea, procesul verbal al comisiei de preselectie se afiseaza la sediul Primăriei
Mălini si se posteaza pe site-urile unde a fost publicat anuntul de licitatie, cel mai
tarziu in ziua lucratoare urmatoare preselectiei.
Operatorul economic care considera ca, din motive neintemeiate, nu a fost
admis sa participe la licitatie/negociere poate face contestatie. Contestatia se
formuleaza in scris si se depune la sediul organizatorului, in termen de maximum 24
de ore de la data si ora afisarii rezultatului preselectiei. In situatia in care termenul se
implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste corespunzator pana in
urmatoarea zi lucratoare.
CAP. III DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI
Art.10. (1) Pentru a putea participa la licitație operatorii/grupurile de operatori
economici admiși în urma preselecției sunt obligați să achite la Primăria Comunei
Mălini înaintea începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului, prin
instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei și certificate de
bancă sau în numerar la casieria organizatorului:
a) garanţia de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care
intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la
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licitaţie/negociere, fără T.V.A, respectiv suma de 1.248,00 lei (CONT
RO56TREZ5935006XXX000696, beneficiar Comuna Mălini, CF 6526587/casieria
Primăriei comunei Mălini);
b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei;
Art.11. Prezentarea ofertei: (1) Oferta financiară va cuprinde: preţul ofertei
în lei (fără ştersături, tăieturi, modificări) – formularul F3, aceasta se va introduce
într-un plic pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi
domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Perioada de valabilitate a ofertei va
fi de 30 de zile de la data de deschidere a ofertei.
(2) Documentele privind dovada achitării garanției de contractare, și a tarifului
de participare se vor atașa pe exteriorul plicului ce conține oferta financiară.
(3) Plicul se va depune la registratura Primăriei Mălini până la data desfășurării
licitației.
Art.12. Sedinta de licitatie publica se desfasoara in data si la ora stabilită
în anunțul de licitație.
Preşedintele comisiei anunţă componenta Comisiei de licitatie si ofertantii
admisi sa participe la licitatie.
a) Licitatia se desfasoara cu participarea comisiei de licitatie si a
reprezentantilor oficiali ai ofertantilor;
b) Hotararile comisiei de licitatie se iau cu votul majoritatii simple a
membrilor prezenti
c) Pornirea licitatie se face incepand de la pretul de pornire aprobat prin
H.C.L. respectiv 250 lei/mc.
Este declarat adjudecatar (castigator) licitantul care a oferit preţul cel mai
mare. Conform clasamentului, oferta clasată pe locul I este desemnată câștigătoare.
Persoanele juridice participante la licitație vor fi reprezentate numai de
reprezentantul legal al acestora sau de persoane împuternicite în scris de conducerea
acestora care vor avea asupra lor și actele personale de identitate.
Daca pentru volumul de masa lemnoasa care face obiectul licitatiei se face o
singura oferta la prima licitatie, aceasta nu poate fi adjudecata, urmând a se vinde
prin negociere în aceeași zi.
Art.13. Rezultatul licitației se consemnează în procesul verbal de licitație.
După terminarea şedinţei de licitaţie se întocmeşte un proces-verbal privind
desfăşurarea licitţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data
şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de
licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au
îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partidă şi
reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ofertele făcute,
câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare,
observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Procesul-verbal al
şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.
După încheierea şedinţei de licitaţie, operatorii economici ofertanţi prezenţi au
obligaţia să semneze procesul-verbal de licitaţie.
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Art.14. Pentru partizile adjudecate în urma licitației se procedează după cum
urmează:
a) garanția de contractare constituită pentru masa lemnoasă adjudecată se
reține până la momentul încasării de către vânzător a contravalorii masei lemnoase.
b) garanția de contractare reținută în condițiile de lit. a nu se restituie
operatorului economic în următoarele situații:
 nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în
termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
 masa lemnoasă nu a fost predată, conform graficului, din culpa
operatorului economic;
 valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru
participarea la o licitaţie/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase.
c) garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la lit. b se face venit
al organizatorului licitației.
CAP IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI VÂNZARE – CUMPĂRARE
Art.15. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de
la data finalizării licitaţiei.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate,
în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa
exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul
stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea
măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la
restituirea garanţiei de contractare depuse.
După semnarea contractului, cumpărătorul nu mai este în drept să conteste
prevederile actului de punere în valoare privind cantitatea şi calitatea masei lemnoase.
Contravaloarea masei lemnoase care face obiectul unui contract de vânzarecumpărare se plăteşte vânzătorului de către cumpărător, anticipat sau eşalonat, în
baza facturilor fiscale emise de vânzător, prin: numerar (cu respectarea legislaţiei în
vigoare), ordin de plată sau prin orice alt instrument de plată prevăzut de legislaţia în
vigoare.
Art. 16. Operatorii economici care se înscriu la licitaţie, au obligaţia de a
consulta prevederile modelului cadru al contractului de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase, pentru a putea fi în cunoştinţă de conţinutul acestuia. Prin participarea la
licitaţie cumpărătorul confirmă că este de acord cu prevederile modelului cadru al
contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase, care fac parte integrantă din
prezentul caiet de sarcini.
Odată cu încheierea acestui contract, cumpărătorul confirmă că a luat
cunoştinţă de obligaţiile contractuale ce-i revin, și va fi responsabil de aplicarea
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prevederilor legislative în vigoare, cu privire la protectia muncii, protecța mediului și
transportul lemnului.
CAP. V ALTE DISPOZIȚII
Art.17. Operatorii/grupurile de operatori economici care adjudecă masa
lemnoasă în urma licitației de masă lemnoasă este obligat să respecte prevederile
Legii 46/2008 (Codul Silvic) .
Art.18. Transportul lemnului se execută fără a afecta domeniul public/privat al
Comunei Mălini. În cazuri excepționale când domeniul public/privat al Comunei
Mălini este afectat urmare executării acestor lucrări (din motive bine întemeiate) la
terminarea lor terenul va fi adus la starea iniţială.
Art.19. Predarea catre beneficiar a masei lemnoase adjudecate si contractate
se face dupa achitarea contravalorii acesteia .

Întocmit,
Consilier, Ionela TUDOSIA

Preşedinte de ședință

Viorel BUZDUGAN

Secretar general
Vasile NOROCEL

9

Formular 1
Operator economic/grup de operatori economici
______________________________________
Nr. înregistrare: ___________________

CERERE de înscriere la licitaţie

Operatorul economic/grupul de operatori _______________________________________,
cu sediul în _________________, judeţul _____________, str__________________,nr._____,
bl.____et. ___, sc. _____ap. ______, cod poştal___________, telefon fix _______________,
mobil _______________ fax _______________, email. _______________________, cont
virament ____________________________________, deschis la ______________________sucursala _______________, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. _______________,
cod unic de înregistrare ______________, reprezentat legal prin __________________________,
în calitate de _______________________, solicit înscrierea la licitaţia organizată de Primăria
comunei Mălini, județul Suceava, în data de _______________, pentru achiziţie lemn lucru gros
fasonat (Fag).
Anexez prezentei următoarele documente:
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________

Primăria comunei Mălini, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter
personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu character personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), datele fiind furnizate şi prelucrate în
condiţiile legii.
Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimţământul explicit pentru prelucrarea în
continuare a acestor date.

Semnătura și ștampilă:

Data:
_________________________

___________________________
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Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe
declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia
cu instituţiile sau autorităţile publice.
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Formular nr. 2
Operator economic/grupul de operatori economici
___________________________________

DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitaţia publică de lemn fasonat din data de _____________
Subsemnatul,_______________________________, CNP _____________________, cu
domiciliul în _________________________________________, reprezentant legal al operatorului
economic/grupului de operatori economici _______________________________, având CUI
_______________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că, la preselecţia din data de _______________pentru licitaţia publică de vânzare lemn fasonat
organizată de Primăria comunei Mălini, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl
reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:
1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii
restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după
caz.
2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:
□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;
□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal:-____________________
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. d) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*
* Se indică denumirea entităţii.
a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la
certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.
b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări
servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de _____________mc, dar care până în prezent nu
a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere.
4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. e) şi art. 8 alin.
(2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat.
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul
________, a achiziţionat/procesat următoarele volume:
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Nr.
crt.

Specia

Sortimentul din
SUMAL

Volum achiziţionat
- mc -

Volum procesat
- mc -

5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. c) şi art. 7 alin.
(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat.
Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl
reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea lemnului
rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier
proprietate publică:
a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an;
b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;
c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;
d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . . . . . %.

Semnătura și ștampilă:

Data:
_________________________

___________________________
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Formular nr. 3
OFERTANT
______________________

FORMULAR DE OFERTĂ*
pentru cumpărarea cantității de _________ lemn lucru gros fasonat la drum auto,
la licitația din data de _______________, organizată de Comuna Mălini
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa _______________________________
prin reprezentant legal _____________________________ ne oferim că, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie, să cumpărăm cantitatea de lemn menționată mai
sus cu prețul de:
Prețul de ofertă _________________________________ LEI (suma în litere și în cifre),
respectiv ______________ Lei / MC.

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _________zile,
respectiv până la data de _________________________________________________________
(durata în litere şi în cifre)
(ziua/luna/anul)
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de vanzare-cumparare aceasta ofertă dacă va
fi considerată câștigătoare, va constitui un contract angajat între noi.

OFERTANT,
___________________________________

DOMICILIUL/SEDIUL localitatea__________________, str.__________________, Nr_______,
județul___________________
CUI____________________________

Semnătura Ofertantului,

Data,

____________________
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*(formularul va fi completat și depus în plic)
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