
Nr. 156/15.01.2021      

ANUNȚ PUBLIC 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că au fost elaborate 

următoarele proiecte de hotărâri: 

- Proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos pe picior către agenți 

economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Comandău, județul Covasna și stabilirea prețului de pornire (APV 2292) 

- Proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos lângă drum auto către 

agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Comandău, județul Covasna și stabilirea prețului de pornire (APV 2282/1735950) 

- Proiect de hotărâre privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Comandău, județul Covasna și stabilirea prețului 

de vânzare (APV 2283) 

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind acest proiect de act normativ.  

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la sediul 

primăriei comunei Comandău, Registratura, până la data de 26.02.2021 ora 11:00 sau se vor 

comunica prin e-mail, la adresa: cl_comandau@yahoo.com 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, 

menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Comandău www.kommando.ro 

şi la Afisierul din primărie. 

       HÍRDETÉS 

Komandó Község Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó 2003/52-es számú törvény értelmében az érdekeltek tudomására hozza, hogy 

kidolgozásra valamint kifüggesztésre kerültek, illetve a helyi tanács napirendjére tűződtek:   

- Komandó község köztulajdonát képező, 2292 számú vágtérből származó lábon álló fa 

nyílvános árverésen történô értékesítésére, valamint a kiindulóárak megszabására 

vonatkozó határozattervezet 

- Komandó község köztulajdonát képező, 2282/1735950 számú vágtérből származó út 

melletti fa nyílvános árverésen történô értékesítésére, valamint a kiindulóárak 

megszabására vonatkozó határozattervezet 

- Komandó község köztulajdonát képező, 2283 számú vágtérből származó tüzifa, 

lakosság részére történô értékesítésére, valamint az árak megszabására vonatkozó 

határozattervezet 

A határozattervezettek kapcsolatban az érdekeltek javaslataikat, illetve véleményüket 

benyújthatják írásban a polgármesteri hivatal székhelyén található iktatóban 2021 február 26 11 

oraig vagy továbbítható e-mailben a cl_comandau@yahoo.com 

A határozattervezetek illetve a hozzá tartozó mellékletek teljes szövege a községházán, valamint 

a község hivtalos weboldalán kerülnek kifüggesztésre január 15-i dátummal. 
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ROMÂNIA                                Iniţiator, 
 JUDEŢUL COVASNA        Primar 
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU         Kocsis Béla 
                                Comuna Comandău, nr.63 
                                  C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                                   E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 

Nr.136/14.01.2021 

HOTĂRÂREA NR.      /2021 
 

Privind  valorificarea  materialului lemnos de lângă drum  auto către agenți 
economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a 

comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire (APV 2282/1735950) 

Consiliul local al comunei Comandău , judeţul Covasna,  

Întunit în  şedinţa  sa  ________ din data de __________________ 2021 
Având în vedere: 

- APV  : 2282/1735950 

-  Referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Comandău, 

cu privire la valorificarea materialului lemnos de lângă drum auto către agenți 
economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Comandău și stabilirea prețului de pornire conform anexei nr.1 

- rapoartele prezentate de către compartimentul de resort din aparatul 

propriu, precum și raportul comisiilor de specialitate coroborat cu avizul 
secretarului general al comunei Comandău  

- Legea nr. 46/2008-Codul silvic, modificată şi completată prin Legea 

nr.133/2015 
- Art.72 alin. (5) lit. “c” din Legea nr.133/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 

- HG nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  

- parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

 În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit „c”, coroborat cu art. 129 

alin.(6) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a”  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind  Codul aministrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă valorificarea materialului lemnos  de lângă drum  auto  
provenit din pădurile proprietatea publică a comunei Comandău  şi stabilirea 

preţului de pornire la valorificare prin licitaţie publică din partida 2282/1735950 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta. 
 Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Metodologia privind modul de organizare 

a licitaţiei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă modelul contractului de vânzare – cumpărare anexa 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se mandatează primarul comunei Comandău  în vederea semnării 

contractului de vânzare-cumpărare.  

 Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Comandău.  

Comandău _____________2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                      Avizează, 

       Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                         din O.U.G. nr. 57/2019 
             Secretar general al comunei Comandău 
                   Simó Barbara 
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL COVASNA  
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU  

                               PRIMAR 
                                Comuna Comandău, nr.63 
                                 C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                                  E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 

Nr. 137/14.01.2021 

REFERAT DE APROBARE 
                                    

asupra  proiectului de hotărâre privind  valorificarea  materialului lemnos de 

lângă drum  auto către agenți economici prin licitație publică din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Comandău și stabilirea prețului de 

pornire (APV 2282/1735950) 
 

          Primarul comunei Comandău, 

          Având în vedere limitările legale cu privire la valorificarea masei lemnoase pe 

picior, car este permis doar către operatori economici atestaţi;  

 Punând accent pe faptul că un operator economic poate cumpăra la licitaţie sau 

negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau 

accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care 

asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos 

achiziţionat 

 Prețurile  materialului  lemnos  este  în  scădere  pe  piața  națională  și  mondială, 

motiv pentru care consider  oportună  aprobarea prețului propus  a  materialului  

lemnos  din partida ; anexa APV 2282/1735950, conform adresei Ocolului Silvic 

privat Zagon nr. 86/13.01.2021 înregistrat la Primăria comunei Comandău sub 

nr. înreg. 104/13.01.2021, privind exploatarea partizii nr. 2282/1735950, 

împreună cu prețurile de pornire propuse 

În baza  Legii nr. 46/2008-Codul silvic, modificată şi completată prin Legea 

nr.133/2015,  a Hotărârii nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, a Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

 Rog  consiliul  ca  în  cadrul  ședinței  ordinare  din  data  ______________ să  

adopte  hotărâre  asupra  proiectului  privind  vânzarea  materialului lemnos  la  

drum  auto  provenit  din  pădurile  proprietate  publică  din partida 2282/1735950, 

fiind vorba de un volum specificat în APV 2282/1735950 

Având în vedere cele prezentate anterior, propun spre dezbatere publică  și   

spre  aprobare  a  prezentului  proiect  de  hotărâre. 

 

          Primar, 

          Kocsis Béla 
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          ROMÂNIA                                        

 JUDEŢUL COVASNA  
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU 

                                   Comuna Comandău, nr.63 
                      C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
 

 

 
 
Nr. 150/15.01.2021 
 

 

 

 

R  A  P  O  R  T 
============ 

 

 

Privind  valorificarea  materialului lemnos de lângă drum  auto către agenți 
economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a 

comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire (APV 2282/1735950) 
 

 

 

              Având în vedere referatul de probare a primarului comunei Comandău 

respectiv proiectul de hotărâre privind  valorificarea  materialului lemnos de lângă 

drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire (APV 

2282/1735950) 

  Luând act de adresa Ocolului silvic privat Zagon nr. 86/13.01.2021 

înregistrat la Primăria comunei Comandău sub nr. înreg. 104/13.01.2021, privind 

exploatarea partizii nr. 2282/1735950, împreună cu prețurile de pornire propuse 

Luând în considerare prevederile Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică în cadrul HG nr. 715/05.10.2017 

             Constatând că proiectul de hotărâre respectă formalităţile procedurale 

anterioare prevăzute de legislaţie , îndeplinind totodată condiţiile de oportunitate 

şi legalitate, avizez proiectul de hotărâre şi propun adoptarea unei hotărâri în 

cadrul şedinţei ____________ din data de  ______________ 2021. 

 
 

                                                                                      

        Viceprimar, 

                                                                                                Opra Beni Janos 

 





Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. _____/2021 

 

 

 

 

LISTA PARTIZI 

Nr. crt UP Partida u.a. Lângă drum auto Volum brut 

mc 

Preț de pornire/ 

mc 

1 I.Comandău APV 

2282/1735950 

 Lemn lucru rășinoase, 

molid 

1 200 

2 I.Comandău APV 

2282/1735950 

 Lemn lucru fag 8 200 

3 I.Comandău APV 

2282/1735950 

 Lemn lucru paltin de 

munte 

11 200 

4 I.Comandău APV 

2282/1735950 

 Coajă paltin de munte 1 1 

 



Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. ____/2021 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat, 

stabilită în baza Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, către  agenţi economici 

 

OBIECTUL VÂNZĂRII  

 

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea de lemn fasonat, destinat agenţilor economici 

cu capital privat sau mixt,  

 

CLAUZE FINANCIARE 

- Preţul de pornire a licitaţiei este conform anexei nr.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. ____ 

din 2021. 

- Modalitatea de plată cât şi clauzele contractuale se va stabili prin contractul de vânzare-

cumpărare. 

 

DATA LICITAŢIEI 

  Licitaţia va avea loc în data de ______2021, ora _____, la sediul Ocolul  Silvic  

Privat  Zagon .  

 

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI: 

 Conform Metodologiei privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei de 

vânzare de lemnn fasonat,  stabilită în baza Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de 

către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, aprobat prin.H.G. nr.715/2017. 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 După fiecare licitaţie, indiferent de modalitate, se întocmeşte procesul-verbal privind 

desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, 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, reprezentanţii oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor 

de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 

Fişele de desfăşurare a licitaţiei, semnate de ofertanţi, devin anexă la procesul-verbal 

al licitaţiei.  

  Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de 

licitaţie prezenţi. 

    Contestaţiile se formulează în scris și se depune la sediul Primăriei comunei Comandău 

în ziua în care a fost desfășurată licitația, conducătorul comunei Comandău este obligat să 

soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației., modul 

de analizare și soluționare , consemnează într-o decizie motivate, iar soluția se comunică 

contestatarului , în scris. 

 

 



METODOLOGIA 

 

privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat, stabilită 

în baza Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

către  agenţi economici 

 

 

1.Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea de lemn fasonat, destinat agenţilor economici 

cu capital privat sau mixt, din cota de tăiere a anului 2021. 

Forma de licitaţie este publică, cu preselecție, prin strigarea ofertelor. 

Publicitatea licitaţiei se face de către primăria Comandău , cu minimum 10 zile 

calendaristice înainte de desfășurarea licitaţiei prin anunț pe site-ul organizatorului și pe site-ul 

www.ocoalederegim.ro  afişarea listei loturilor la sediul primăriei şi prin invitaţii adresate 

firmelor interesate. 

2.Au dreptul de a participa la licitaţie agenţii economici care nu au datorii față de bugetul 

local, nu au fost şi nu sunt în litigii cu Primaria Comandău , şi până în prezent au respectat în 

prealabil clauzele contractuale faţă de Primăria Comandău. 

3.Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, cu 

minimum două ore înainte de data preselecţiei, o cerere de înscriere, care se înregistrează în 

registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată 

din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul 

legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 

 

 a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, 

după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 

    b) 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; 

    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are 

datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv 

faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-

teritoriale, după caz, precum şi faptul că asociatul unic/niciunul din asociaţii operatorului 

economic nu este asociat la niciun 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 a unităţii administrativ-

teritoriale, după caz; 

    d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, 

valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate 

sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar 

recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici 

străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru 

activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul 

licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase; 

    e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h); 

    f) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii 

din industria mobilei, potrivit prevederilor, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru lemn 

fasonat şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, sau, 

după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între 

http://www.ocoalederegim.ro/


prestatorul de servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare 

privind capacitatea de industrializare a lemnului; aceste documente se prezintă în copie conformă 

cu originalul; 

    g) declaraţie prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin 

capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziţionat; această declaraţie este necesară 

numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate 

publică, din produse principale sau produse accidentale I; 

    h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul 

în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de 

masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în 

anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici 

care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase; 

    i) declaraţiaprivind situația volumului de lemn fasonat achiziționat /procesat anualdin fiecare 

specie și sortiment industrial de material lemnos. 

. 

Cererea şi documentaţia prevăzute se depun la organizatorul licitaţiei direct la registratură, pe 

suport hârtie. 

 

  4. Pentru admiterea la licitaţie a agenţilor economici se va organiza o preselecţie cu minim 

5 zile lucrătoare, în data de ________2021, ora __________ , documentația  se  poate  depune    

până  la  data ____________  ora  ___.  Operatorii economici nu participă la ședința comisiei 

de preselecție. 

 La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces verbal, care se afișează la sediul 

organizatorului licitației și se comunică tuturor operatorilor economici înscriși la licitație. 

Eventualele contestații se formulează în scris și se adresează conducătorului organozatorului 

licitației, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului preselecției.Contestația se soluționează 

prin decizie motivată, în ziua depunerii  - sau în ziua următoare depunerii contestației, se afișează 

și se comunică contestatarului. 

 

5. Operatorilor economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi 

calitatea masei lemnoase fasonate care urmează a fi licitată(e)/ negociată(e), li se pune la 

dispoziţie, la sediul ocolului silvic la care se află, documentaţia tehnică necesară, de către ocolul 

silvic la care se află  aceasta. 

             În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să 

vizioneze masa lemnoasă fasonatăccare este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii 

asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei 

planificări.  

  

6.Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, 

anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale 

decontabile până la începerea licitaţiei în contul nr. RO02 TREZ 2575 006X XX00 3682,  

deschis la Trezoreria municipiul Târgu Secuiesc sau în numerar la casieria organizatorului, a  

Primăriei  comuna  Comandău 

a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl 

cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie; 

b) tarifului de participare la licitaţie ,respectiv tariful pentru documentație.   

Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare şi a tarifului de participare 

se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de 

licitaţie. 



Garanţia de contractare pentru materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate se 

reţine până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia în care cuantumul 

garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare 

pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/ adjudecate, diferenţa până la 

garanţia constituită se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile 

lucrătoare. 

Garanţia de contractare prevăzută mai sus, nerestituită, poate constitui garanţie pentru 

participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, 

numai cu acordul scris al operatorului economic. Garanţia de contractare astfel reţinută, nu se 

restituie operatorului economic în următoarele situaţii: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a materialeor lemnoase fasonate, în 

condiţiile legii, din culpa operatorului economic; 

b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;   

      c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

   d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase, iar 

valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de 

art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, 

pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 

contractate. 

 

7. Comisia   de   licitaţie   este   numită   prin   Dispoziţia     nr._____ din 2021 emisă 

de primarul comunei Comandău , şi este compusă din : 

 

Comisai  de  preselecție : 

-  Kocsis  Iren   

- Ing. Mocanu  Ervin   

- Kórent  Ördög  Erika   

 

Comisia  de  licitație  : 

- Opra  Beni  János  - președinte  

- Ing. Porzsolt  Levente -  membru 

- Berszan  Emilia  - membru 

 

 

8. Locul  de  desfăşurare  a  licitaţiei   este  sediul  Ocolul  Silvic  Privat  Zagon, cu 

sediul în localitatea Zagon   str. Principala nr., jud. Covasna, telefon nr. 0267/343318, cu 

participarea comisiei de licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor în 

aceeaşi sală. 

Pentru participare la licitatie, agentii economici sunt obligati sa achite la Ocolul Silvic Privat 

Zagon –anterior tinerii licitatiei –“tariful de participare” in valoare de 30 lei. 

 

9.Pasul de licitare este de  5% din preţul de pornire, rotunjit la lei, în lei/mc, volum 

brut, fără TVA, şi se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei 

publice mixte. 

Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi 

comunicat de organizatorul licitaţiei. 

 

10. Licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de 

partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi pe site-ul 

www.ocoalederegim.ro.  



Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru lotul/piesa în cauză. 

Pentru fiecare lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire; opţiunea pentru preţul de pornire 

este ofertă, iar următoarele strigări ale altor participanţi se consideră licitări. Este declarat 

adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale preşedintelui 

comisiei de licitaţie. 

 Dacă pentru lotul care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la prima licitaţie, aceasta 

nu poate fi adjudecată prin respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un 

singur ofertant.   

 

11. Lotul rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii se poate supune 

negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie/negociere, cu respectarea 

condiţiilor de preselecţie..   

 

12. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase fasonate 

adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării 

licitaţiei, respectiv a negocierii, şi se face la sediul vânzătorului. 

 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul 

stabilit, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici 

adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei 

de contractare aferente. 

 Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase 

adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea 

garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la 

licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data 

rezilierii. 

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul de 5 zile 

lucrătoare, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la 

repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare 

depuse.   

 

Prezenta metodologie se completează cu următoarele: 

- lista cu materialele lemnoase fasonate pe loturi, oferite de primăria comunei Comandău 

- modelul contractului de vânzare-cumpărare, cu anexele aferente 

Documentatia se poate procura de la sediul Ocolului Silvic Privat Zagon. Costul 

documentatiei este de 20 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

Nr.            din                                                                          
 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE  

………………………………………..., cu sediul in …………………………………  

jud. …………………..  inscrisa la Registrul Comertului al jud. ………………….  sub nr 

…………………………………., cod fiscal ……………..…………………….., cont nr 

……………………………..……………… deschis la …………………………………, 

reprezentat/ă  de  ………………………  in calitate de VANZATOR  

si  

……………………………………….. cu sediul in …………………………………….. 

jud . …………. inscris la Registrul Comertului al jud . ………………….. sub nr. 

…………………………………………….. cod fiscal ………..……………….. cont nr. 

………………………………………………deschis la ……………………..………….., 

reprezentat de  ………………………  in calitate de CUMPARATOR 

 am convenit urmatorul contract; 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Vânzatorul se obliga sa vânda, iar cumparatorul se obliga sa cumpere 

cantitatea de  ……… lemn de lucru rasinoase/fag/paltin de munte si …… mc coaja 

molid/fag/paltin de munte,  apropiata de drum auto avand urmatoarea sortimentatie: 

 

Denumire sortiment Volum 

( mc ) 

      Preț 

adjudecare 

Valoarea 

Lemn  lucru rășinoase, molid  APV 

(2282/1735950) 

   

Coaja      

Lemn lucru fag  APV (2282/1735950)              

Coaja                

Lemn de lucru paltin de munte APV 

(2282/1735950) 

   

Coaja    

                     TOTAL              

 

 

III. PRETUL INSTRUMENTE DE PLATA, PENALITATI 

Art.2. Valoarea contractului este de  …………..  lei, la care se adauga  

contravaloarea tariful pentru intretinerea drumurilor forestiere, fara TVA. 

Art.3. Plata se face anticipat livrarii prin instrumentele de decontare prevazute de 

lege. 

Art. 4. Predarea masei lemnoase care face obiectul contractului se face numai 

dupa achitarea pretului catre cumparator. Dovada predarii o reprezinta factura semnata de 

vanzator si cumparator. 

IV. OBLIGATIILE VANZATORULUI 



Art.5. Sa predea incepand cu data de ………………………….. volumul de masa 

lemnosa la locul de depozitare a acesteia. 

Art.6. La data preluarii masei lemnoase, proprietatea asupra acesteia si riscurile 

se transmit de vanzator la cumparator. 

 

 

V. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI  

Art. 7. Sa achite pretul masei lemnoase  anticipat livrarii prin instrumentele de 

decontare prevazute de lege. 

Art.8. Sa preia si sa transporte volumul masei lemnoase in termen până în data de 

…………………………….. 

Art.9. Transportul masei lemnoasae si cheltuielile de transport precum si 

cheltuielile de incarcare- descarcare vor fi suportate de catre cumparator. 

 

VI. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE 

Art.10. In cazul in care vanzatorul nu preda  masa lemnoasa la termenele de 

livrare scadente, va suporta penalitati de întârziere de 10% pe zi intarziere, calculate la 

valoarea masei lemnoase nelivrate. 

Art. 11. Daca cumparatorul nu preia masa lemnoasa la termenele de livrare 

scadente, acesta va suporta penalitati de 10% pe zi intarziere, calculate la valoarea masei 

lemnoase nepreluate. 

Art. 12. In cazul de neplata pretului in termenul limita stabilit, contractul se 

reziliaza de drept, fara nici o formalitate, iar cumparatorul se obliga sa plateasca 

vanzatorului cu titlu de daune valoarea totala a contractului. 

Art. 13. Neexecutarea sau executarea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor 

comerciale asumate in prezentul contract, angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in 

conditiile Codului Comercial completat cu Codul civil.  

 

VI. LITIGII 

Art. 14. Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu acest contract vor fi 

solutionate pe cale amiabilă iar daca părtile nu cad de acord vor fi solutionate de 

instantele de judecata competente. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract in 2 exemplare, din care 1 

exemplar pentru cumparator si 1 exemplare pentru vânzător. 

 

 

VANZATOR,                                                                   CUMPARATOR,          



ROMÂNIA                                Iniţiator, 
 JUDEŢUL COVASNA        Primar 
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU         Kocsis Béla 
                                Comuna Comandău, nr.63 
                                  C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                                   E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 

Nr.136/14.01.2021 

HOTĂRÂREA NR.      /2021 
 

Privind  valorificarea  materialului lemnos de lângă drum  auto către agenți 
economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a 

comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire (APV 2282/1735950) 

Consiliul local al comunei Comandău , judeţul Covasna,  

Întunit în  şedinţa  sa  ________ din data de __________________ 2021 
Având în vedere: 

- APV  : 2282/1735950 

-  Referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Comandău, 

cu privire la valorificarea materialului lemnos de lângă drum auto către agenți 
economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Comandău și stabilirea prețului de pornire conform anexei nr.1 

- rapoartele prezentate de către compartimentul de resort din aparatul 

propriu, precum și raportul comisiilor de specialitate coroborat cu avizul 
secretarului general al comunei Comandău  

- Legea nr. 46/2008-Codul silvic, modificată şi completată prin Legea 

nr.133/2015 
- Art.72 alin. (5) lit. “c” din Legea nr.133/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 

- HG nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  

- parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

 În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit „c”, coroborat cu art. 129 

alin.(6) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a”  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind  Codul aministrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă valorificarea materialului lemnos  de lângă drum  auto  
provenit din pădurile proprietatea publică a comunei Comandău  şi stabilirea 

preţului de pornire la valorificare prin licitaţie publică din partida 2282/1735950 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta. 
 Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Metodologia privind modul de organizare 

a licitaţiei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă modelul contractului de vânzare – cumpărare anexa 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se mandatează primarul comunei Comandău  în vederea semnării 

contractului de vânzare-cumpărare.  

 Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Comandău.  

Comandău _____________2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                      Avizează, 

       Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                         din O.U.G. nr. 57/2019 
             Secretar general al comunei Comandău 
                   Simó Barbara 

 

mailto:cl_comandau@yahoo.com
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                                        ROMÂNIA  
 JUDEŢUL COVASNA  

                               PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU 

           PRIMAR  
                                Comuna Comandău, nr.63 

                   C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 

                            E-mail cl_comandau@yahoo.com 
 

 
Nr.: 139/14.01.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind  valorificarea materialului lemnos pe picior către agenţi economici 
prin licitaţie publică din fondul forestier proprietatea publică a comunei 

Comandău, Judeţul Covasna și stabilirea prețului de pornire (APV 2292) 

 

 

Având în vedere actul de punere în valoare cu nr.  APV : 2292, 

În conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 46/2008 

republicată, cu modificările ulterioare privind Codul silvic; 

Luând în considerare prevederile art.12 și art.13 din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobată 

prin H.G. nr. 715/2017; precum și parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 

din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

 Rog  consiliul  ca  încadrul ședinței ______________  din  

________________2021 să adopte hotărâre asupra proiectului privind 

valorificarea materialului lemnos pe picior către agenţi economici prin licitaţie 

publică din fondul forestier proprietatea publică a comunei Comandău, Judeţul 

Covasna și stabilirea prețului de pornire (APV: 2292) 

 

Având în vedere cele prezentate anterior, propun spre dezbatere public și spre 

aprobare  a  prezentului proiect  de  hotărâre   

 

Primar, 

Kocsis Bela 

Nr. 

 crt 

       UP      Partida          u.a  Felul  tăierii        Volum  brut mc Preț de referință   Preț  de  pornire 

propus 

1. I. Comandău APV  2292 127B,128A Ig 26 50,19 150 lei/mc 

mailto:cl_comandau@yahoo.com


ROMÂNIA                                       
 JUDEŢUL COVASNA  
                               PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU  
                                Comuna Comandău, nr.63 
                      C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                              E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 
 
 
Nr. 151/15.01.2021 

 
 
 
 

RAPORT  
 

Proiect de hotărâre valorificarea materialului lemnos pe picior către agenţi 
economici prin licitaţie publică din fondul forestier proprietatea publică a 

comunei Comandău, Judeţul Covasna și stabilirea prețului de pornire (APV 

2292) 
 

 

 

Luând în considerare: 

- poiectul de hotărâre și referatul de aprobare, întocmit de primarul 

comunei Comandău, respectiv raportul de avizare a compartimentului de 

resort și raportul comisiilor de specialitate al Consiliului local, asupra 

proiectului de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos pe picior 

către agenţi economici prin licitaţie publică din fondul forestier proprietatea 

publică a comunei Comandău, Judeţul Covasna și stabilirea prețului de 

pornire APV 2292, 

- prevederile art. 136 alin.8  lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ 

Avizez proiectul de hotărâre şi propun Consiliului local adoptarea unei 

hotărâri în legătură cu problema supusă dezbaterii, în cadrul şedinţei 

____________ din data de ____________ 2021. 

 

Viceprimar, 

Opra Béni János 
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                                                                                                                                                                       Anexa . 1  la  Hotărârea  nr. ____/2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         LISTA  PARTIZI  

 

Nr. 

crt 

             UP      Partida                   u.a             Felul  tăierii        Volum  brut 

             mc 

  Preț  de  pornire  

1. I. Comandău APV  2292 127B, 128A Ig 26 55 lei/mc 

  



 

                                                              Anexa 2 la HCL ______ /2021 
 

CAIET DE SARCINI 

 

privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei de masă lemnoasă pe 

picior, stabilită în baza Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către  agenţi economici 
  

 
 

OBIECTUL VÂNZĂRII  
 

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea de masă lemnoasă pe picior, destinat agenţilor 

economici cu capital privat sau mixt, din cota de tăiere a anului 2021. 

 

CLAUZE FINANCIARE 
- Preţul de pornire a licitaţiei este conform anexei nr.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. __ din 

2021. 

- Modalitatea de plată cât şi clauzele contractuale se va stabili prin contractul de vânzare-

cumpărare. 

 

DATA LICITAŢIEI 
  Licitaţia va avea loc în data de   ____________, ora ______, la sediul Ocolul  Silvic  

Privat  Zagon .  
 

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI: 
 Conform Metodologiei privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei de masă 

lemnoasă pe picior,  stabilită în baza Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deţinătorii de fond forestier proprietate publică, aprobat prin.H.G. nr.715/2017 

 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 După fiecare licitaţie, indiferent de modalitate, se întocmeşte procesul-verbal privind 

desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, 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, reprezentanţii oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor 

de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 

Fişele de desfăşurare a licitaţiei, semnate de ofertanţi, devin anexă la procesul-verbal al 

licitaţiei.  

  Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de 

licitaţie prezenţi. 

    Contestaţiile se înregistrează la sediul Primăriei comunei Comandău în termen de 24 de 

ore de la încheierea licitaţiei, iar organizatorul are obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite 

modul de soluţionare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

 



 

METODOLOGIA 
privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei de masă lemnoasă pe 

picior, stabilită în baza Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către  agenţi economici 

 

 

1.Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea de masă lemnoasă pe picior, destinat agenţilor 

economici  

cu capital privat sau mixt, din cota de tăiere a anului 2021. 

Forma de licitaţie este publică, cu preselecție, prin strigarea ofertelor. 

Publicitatea licitaţiei se face de către primăria Comandău , cu minimum 10 zile 

calendaristice înainte de desfășurarea licitaţiei prin anunț pe site-ul www.ocoalederegim.ro, 

afişarea listei partizilor la sediul primăriei şi prin invitaţii adresate firmelor interesate. 

2.Au dreptul de a participa la licitaţie agenţii economici care nu au datorii față de 

bugetul local, nu au fost şi nu sunt în litigii cu Primaria Comandău  , şi până în prezent au 

respectat în prealabil clauzele contractuale faţă de Primăria Comandău. 

1. Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, cu 

minimum două ore înainte de data preselecţiei, o cerere de înscriere, care se 

înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să 

anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau 

în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru 

conformitate cu originalul: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului 

sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 

acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 

  b) 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; 

  c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că 

nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului 

sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original; 

   d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, 

valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al 

operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort 

din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai 

de către operatorii economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a 

masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul; 

  e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 

privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la 

art. 1 lit. g); acest document se va prezenta în original; 

  f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 

economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de 

lemn achiziţionat/ procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs; acest 

document se prezintă în original. Pentru materialele lemnoase adjudecate, organizatorul 

licitaţiei/negocierii transmite declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al 

operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la 

http://www.ocoalederegim.ro/


adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură;  

  i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 

privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de 

exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe 

picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta 

în original, numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei 

lemnoase pe picior. 

Cererea şi documentaţia prevăzute se depun la organizatorul licitaţiei direct la 

registratură, pe suport 

hârtie. 

 

   5. Pentru admiterea la licitaţie a agenţilor economici se va organiza o preselecţie cu 

minim 5 zile lucrătoare, în data de _________2021, ora _____, documentația  se  poate  

depune    până  la  data _________2021  ora  _______.  Operatorii economici nu participă la 

ședința comisiei de preselecție. 

 La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces verbal, care se afișează la 

sediul organizatorului licitației și se comunică tuturor operatorilor economici înscriși la 

licitație. Eventualele contestații se formulează în scris și se adresează conducătorului 

organozatorului licitației, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului 

preselecției.Contestația se soluționează prin decizie motivată, în ziua depunerii  - sau în ziua 

următoare depunerii contestației, se afișează și se comunică contestatarului. 

 

6. Operatorilor economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi 

calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată(e)/ negociată(e), li se pune la dispoziţie, la 

sediul ocolului silvic la care se află, documentaţia tehnică necesară, de către ocolul silvic la 

care se află aceasta. 

             În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să 

vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii asigură 

condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.  

  

7.Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, 

anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale 

decontabile până la începerea licitaţiei în contul nr. RO14 TREZ 2575 006X XX00 2496,  

deschis la Trezoreria municipiul Târgu Secuiesc sau în numerar la casieria organizatorului, a: 

Primăriei  comuna  Comandău 

a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să 

îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie; 

b) tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator.   

Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare şi a tarifului de participare 

se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei 

de licitaţie. 

Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate 

adjudecată/adjudecate se reţine până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia 

în care cuantumul garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât 

garanţia de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/ 

adjudecate, diferenţa până la garanţia constituită se restituie operatorului economic, la cerere, 

în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

Garanţia de contractare prevăzută mai sus, nerestituită, poate constitui garanţie pentru 

participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, 



numai cu acordul scris al operatorului economic. Garanţia de contractare astfel reţinută, nu 

se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: 

 a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile 

legii, din culpa operatorului economic; 

 b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;   

   c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

   d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar 

valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de 

art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, 

pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 

contractate. 

 

8. Comisia   de   licitaţie   este   numită   prin   Dispoziţia  nr._______ din 2021 emisă 

de primarul comunei Comandău , şi este compusă din : 

 

Comisai  de  preselecție : 

-  Kocsis  Iren   

- Ing. Mocanu  Ervin   

- Kórent  Ördög  Erika   

 

Comisia  de  licitație  : 

- Opra  Beni  János  - președinte  

- Ing. Porzsolt  Levente -  membru 

- Berszan  Emilia  - membru 

 

          9. Locul  de  desfăşurare  a  licitaţiei   este  sediul  Ocolul  Silvic  Privat  Zagon, cu sediul 

în localitatea Zagon   str. Principala nr., jud. Covasna, telefon nr. 0267/343318, cu participarea 

comisiei de licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor în aceeaşi sală.  

 

 10.Pasul de licitare este de  5% din preţul de pornire, rotunjit la lei, în lei/mc, volum 

brut, fără TVA, şi se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a 

licitaţiei publice mixte. 

 Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi 

comunicat de organizatorul licitaţiei. 

 

11. Licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de 

partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi pe site-ul 

www.ocoalederegim.ro.  
        Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru partida/grupajul 

de partizi/lotul/piesa în cauză. Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitaţia începe 

de la preţul de pornire; opţiunea pentru preţul de pornire este ofertă, iar următoarele strigări ale 

altor participanţi se consideră licitări. Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel 

mai mare după 3 strigări succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie. 

 Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul care fac obiectul licitaţiei se face o singură 

ofertă la prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitaţie. La următoarele 

licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant.   

 

12.Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii 

se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie/negociere, cu 

respectarea condiţiilor de preselecţie. 



Negocierea se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru masa lemnoasă pe picior, 

preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic ca preţul de APV, rotunjit în lei. Prin 

excepţie, în cazul masei lemnoase pe picior a cărui preţ de APV a fost scăzut cu cel mult 10%, 

în condiţiile art. 20 alin. (6) din H.G.617/2016, preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai 

mic decât acesta.   

 

13. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase 

adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării 

licitaţiei, respectiv a negocierii, şi se face la sediul vânzătorului. 

 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul 

stabilit, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici 

adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei 

de contractare aferente. 

 Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase 

adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea 

garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la 

licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data 

rezilierii. 

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul de 5 zile 

lucrătoare, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare 

la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare 

depuse.   

 

Prezenta metodologie se completează cu următoarele: 

- lista cu masa lemnoasă pe partizi, sau grupe de partizi, oferite de primăria comunei 

Comandău 

- xerocopia actelor de punere în valoare 

- modelul contractului de vânzare-cumpărare, cu anexele aferente 

Documentaţia se poate procura de la primăria  comunei  Comandău 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 













                                                        ROMÂNIA                                       Iniţiator, 
 JUDEŢUL COVASNA Primar 
                               PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU Kocsis Béla 

                               PRIMAR 
                                Comuna Comandău, nr.63 
                                  C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                                   E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 

Nr. 140/14.01.2021 

                                             HOTĂRÂREA NR.       /2021 
 

privind valorificarea lemnului de foc către populaţie din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Comandău şi stabilirea preţului de pornire (APV 2283) 

 

Consiliul local al comunei Comandău, judeţul Covasna; 

Întrunit în şedinţa publică ________ din data de ___________ 2021;  

    Luând în considerare APV 2283; 

   Având în vedere referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Comandău, raportul de 

avizare al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ; 

Luând în calcul dispozițiile Legii nr. 46/2008-Codul silvic, modificată şi completată prin Legea 

nr.133/2015,  a Hotărârii nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

Luând în considerare prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit „c”, coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. ”a”, art. 139 alin. 

(1) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul aministrativ; 

 

H O T Ă R Â Ş T E 

 

     Art.1.  Se aprobă  scoaterea  la   vânzare a  lemnului de foc  către populaţie din fondul forestier 

proprietate publică al comunei Comandău, conform anexei :   APV (2283)  

    Art.2. Se stabilește  prețul  lemnului  de  foc fag și rășinos astfel : 

 _____ lei/mc lemn foc fag; 

 _____ lei/mc lemn foc rășinos; 

  Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  Dl. primar al comunei 

Comandău,  Kocsis Bela și dl. Viceprimar Opra  Beni Janos  

Comandău _____________2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                      Avizează, 

       Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                         din O.U.G. nr. 57/2019 
             Secretar general al comunei Comandău 
                   Simó Barbara 

mailto:cl_comandau@yahoo.com


ROMÂNIA 
 JUDEŢUL COVASNA  
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU  

                               PRIMAR 
                                Comuna Comandău, nr.63 
                                 C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
                                  E-mail cl_comandau@yahoo.com 

 

 

Nr.141/14.011.2021 
 

 

 

 

  

REFERAT DE APROBARE 
                                    

 

Asupra proiectului de hotărâre privind valorificarea lemnului de foc către 

populaţie din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău şi 

stabilirea preţului de pornire (APV 2283) 

 

                        Primarul comunei Comandău, 

Luând în calcul scăderea prețurilor de pe piața lemnului la nivel național, dar și mondial, propun 

stabilirea prețurilor  lemnului  de  foc fag și rășinos  la nivel următor : 

 155 lei/mc lemn foc fag; 

 85 lei/mc lemn foc rășinos 

În baza  Legii nr. 46/2008-Codul silvic, modificată şi completată prin Legea nr.133/2015,  a 

Hotărârii nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, 

 Rog  consiliul  ca  în  cadrul  ședinței   

___________ din  data  ___________ 2021 să  adopte  hotărâre  asupra  proiectului  privind  

valorificarea lemnului de foc către populaţie din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Comandău şi stabilirea preţului de pornire, fiind vorba de un volum specificat în APV 2283 

Având în vedere cele prezentate anterior, propun spre dezbatere publică  și   spre  aprobare  a  

prezentului  proiect  de  hotărâre. 

 

          Primar, 

          Kocsis Béla 

mailto:cl_comandau@yahoo.com


                                              
          ROMÂNIA                                        

 JUDEŢUL COVASNA  
                              PRIMĂRIA COMUNEI COMANDĂU 

                                   Comuna Comandău, nr.63 

                      C.I.F. 4201937 tel. 0267 353 092 fax. 0267 353 015 
 

 
 

Nr. 152/15.01.2021 
 

 

 

 

R  A  P  O  R  T 
============ 

 

 

 Asupra proiectului de hotărâre privind valorificarea lemnului de foc către 

populaţie din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău şi 

stabilirea preţului de pornire (APV 2283) 

 

 
 

 

              Având în vedere referatul de probare al primarului comunei Comandău 

respectiv proiectul de hotărâre privind  valorificarea lemnului de foc către 

populaţie din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău şi 

stabilirea preţului de pornire din partida 2283 

Luând în considerare prevederile Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică în cadrul Hotărârii Guvernului 

nr. 715/05.10.2017 

             Constatând că proiectul de hotărâre respectă formalităţile procedurale 

anterioare prevăzute de legislaţie, îndeplinind totodată condiţiile de oportunitate 

şi legalitate, avizez proiectul de hotărâre şi propun adoptarea unei hotărâri în 

cadrul şedinţei ordinare din data de  _______ ________ 2021. 

 

                                                                                      

         Viceprimar, 

                                                                      Opra Beni Janos 
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