
                                 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47, 

Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România 

Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480 

Web: www.primariabugheadejos.ro 

E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării prin licitatie publica deschisă cu strigare și stabilirea prețului de 

pornire la licitație a materialui lemnos conform APV-urilor  

nr. 2100181800910 și nr. 2100181801290 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, întrunit în ședință ordinară a lunii aprilie, 

            Având în vedere : 

➢ Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bughea de Jos nr. 2111 din 08.04.2021 prin care 

se propune aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare și stabilirea prețului de pornire 

la licitație a materialului lemnos conform APV-urilor nr. 2100181800910 și nr. 2100181801290 ,  

➢Raportul de specialitate întocmit de compartimeul Achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Bughea 

de Jos nr.2112/08.04.2021 

➢ Actele de punere în valoare nr. 2100181800910 și nr.2100181801290 

➢Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva; 

➢ Prevederile art.58 și art 59 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare 

➢ Prevederile art.108 art 129  alin (2) lit  c, alin 6.lit.(b), art 139 alin 3 lit (g), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

         Reținând dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală  

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.  Se aproba vânzarea perin licitație publică cu strigare a cantitatii de 169,82 mc volum brut de 

material lemnos, arin negru, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 

2100181801290 și APV nr. 2100181800910  

Art.2. Se aprobă prețul minim de pornire a licitației la suma 120 lei/mc 

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini convorm anexi 1, parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.4.Cu ducere la îndeplinire se însărcineaza Primarul comunei Bughea de Jos  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:  

➢Primarului comunei Bughea de Jos 

➢Instituției Prefectului Judeţul  Argeş  

➢Compartimentului Financiar contabil și Achițiții publice 

➢Se aduce la cunoștința publică prin afișare și publicare în Monitorul Oficial Local 

 

 

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

     Bogdan Oancea                                                     Bianca  State-Golumbeanu 
                                                
 

 

 

   Nr.22/15 aprilie 2021 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 

http://www.primariabugheadejos.ro/
mailto:primariabugheadejos@yahoo.com
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ANEXA nr. 1 la H.C.L.22/15 aprilie 2021 

 

DOCUMENTATIE LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU 

MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR, ANIN NEGRU 

 

– CAIET DE SARCINI –  
 

I. INFORMATII CONCEDENT 

Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges 
Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47, 

CUI: 4122493 

Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480 

Web: www.primariabugheadejos.ro 

E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com  

Persoane de contact: Eugeniu Trandafir 

 

CAIET DE SARCINI EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR 

 

1. OBIECTUL LICITAŢIEI  

Prezentul Caiet de sarcini se aplică la executarea lucrărilor de: Exploatare masă lemnoasă pe picior, anin 

negru, din localitatea Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 

2100181801290 și APV nr. 2100181800910  
 

 2. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI 

Art.2 (1)Nivelul minim al redeventei, de la care porneste licitatia este de: 120 lei/mc 

         (2) Taxa de participare la licitație este de 100 de lei 

 

III REGULI PRIVIN ORGANIZAREA LICITAȚIEI 

 

 Art.3. Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior cu strigarea organizat 

de  comuna Bughea de Jos, punctele Mlaca și Bratia în data de 19 mai 2021, ora 1100 va fi publicat pe 

site-urile: www.produselepadurii.ro și www.primariabughedejos.ro  în data 19.04.2021  

 

IV DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE 

 

Art.4 Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate procura, la cerere, de 

la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării anunțului privind organizarea licitației 

și data limită stabilită pentru depunerea documentației în vederea preselecției operatorilor economici care 

solicită înscrierea la licitaţiei conform datelor din anunt.  

 

Art.5 La licitație pot participa operatori economici, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza 

certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui 

document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, 

de autoritatea competentă din România. Operatorii economici care nu au sediul în România depun 

documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, 

traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul. 

 

 V. ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE  

Art. 6. - (1) Pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, 

preselecția acestora se organizează în data de 12.05.2021 începând cu ora 1100.  

 

 

 

http://www.primariabugheadejos.ro/
mailto:primariabugheadejos@yahoo.com
http://www.produselepadurii.ro/
http://www.primariabughedejos.ro/


 

 

P
ag

e 
2
 

 

(2) Comisia de preselecţie precum și comisia de licitație vor fi numite prin Decizia primarului 

comunei Bughea de Jos și îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care sunt prezenți doi din cei trei, 

respectiv, trei din cei cinci membri ai comisiei.  

(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

  (4) Pentru înscrierea la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, documentația la sediul 

primăriei comunie Bughea de Jos, până la data 10.05.2021 ora 1400 ,  

 

VI. DESCRIEREA LUCRĂRII  

Art. 7 Cantitatea de material lemnos ce trebuie exploatat este din comuna Bughea de Jos, situate în zona 

Mlaca și Bratia 

Nota: Vânzarea cantității de material lemnos se va face în mod obligatoriu pentru ambele zone  

7.1. Materialul lemnos din zona Mlaca și Bratia potrivit actelor de punere în valoare este compusă 

din specia anin negru  

Fazele de lucru pentru curăţirea terenului vor cuprinde : 

➢curăţirea arborilor;  

➢depozitarea materialului lemnos;  

➢încărcarea în autovehicule şi evacuarea materialului lemnos din zonă. Doborârea arborilor va 

începe după pregătirea prealabilă a locului de muncă, pregătire care va constă din:  

➢semnalizarea punctului de lucru: (platformă primară)  

➢doborârea crengilor agăţate ;  

➢curăţirea terenului de căzături ;  

➢formarea potecilor pentru refugiere atunci când cade arborele. Direcţia de cădere a arborelui va 

fi stabilită de şeful echipei şi va fi comunicată muncitorilor pentru evitarea unor accidente.  

7.2. Dacă arborii ce urmează a fi tăiaţi sunt în apropierea unei reţele electrice, care ar putea fi 

periclitată prin căderea lor, ofertantul îşi va lua măsuri pentru a evita producerea de accidente prin 

electrocutare şi va înştiinţa proprietarul reţelei electrice cu privire la lucrările de tăiere.  

7.3. În cazul când există suprafeţe agricole marginale drumului ofertantul este obligat să ceară 

acceptul propietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. Pe pante înclinate, cu înclinarea mai 

mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel, ţinându-se seama de direcţia 

indicată de tehnologia de scoatere și utilajul folosit pentru această operaţie.  

7.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatei măsurată pe partea din 

amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia iar la arborii mai groşi de 30 cm să nu 

depăşească 10 cm.  

7.5. Ofertantul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate tehnologiei 

de exploatare. De asemeni este obligat să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea 

corespunzătoare lucrărilor ce se execută.  

6.6. Orice eveniment în activitatea de defrișare (accidente, incendii, etc.) ramâne în exclusivitate 

în răspunderea ofertantului.  

7.7. La toate lucrările se vor avea în vedere dispozițiile prevazute în ,,Norme specifice de 

protectia muncii în exploatări și transporturi forestiere’’, aprobate cu Ordinul nr. 173/2003, precum și 

respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată de exploatare a 

sectorului supus defrișării.  

7.8. Eploatarea materialului lemnos se va executa fără închiderea circulației rutiere pe sectorul de 

drum determinat, asigurând o fluență corespunzătoare a traficului pe toată durata execuției lucrării. 

7.9. Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitație poate începe după achitarea integrală 

de către cumpărător a valorii de adjudecare și constituirea garanției de bună execuție a contractului. 

7.10. Predarea zonei de siguranță se va face pe baza de proces verbal, de către împuternicitul 

Primăriei Bughea de Jos. Din partea cumpărătorului, la predare, trebuie să asiste o persoană împuternicită 

special pentru preluarea masei lemnoase care constituie obiectul defrișării, persoana care va semna 

procesul verbal de predare.  
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ART.VII. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPARE LA LICITATIE:  

Art.8 Pentru participare la licitaţie, 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 

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 mai sus se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre 

următoarele modalităţi:  

a) direct la registratură, pe hârtie;  

b) prin poştă/curier, pe hârtie; 

 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. La 

licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate 

publică pot participa operatori economici, înregistraţi într-un stat membru al UE, în baza certificatului de 

atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis 

de autoritatea competentă din acel stat, şi recunoscut/ echivalat, în condiţiile legii, de autoritatea de resort 

din România. Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase 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.  

 

ART.VIII. GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE  

Art.9 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 sau în numerar la casieria organizatorului, :  

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, in cazul in care operatorul 

economic va licita pentru toate partizile;  

b) tarifului de participare la licitaţie stabilit, la art. 2 pct 2 din prezentul caiet de sarcini. 
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IX. TERMEN DE EXECUȚIE  

Art.10. (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie are 

loc la sediul vânzătorului/ocolului silvic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării 

licitaţiei, adică până la data de 03.06.2021, inclusiv.  

(2) Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a 

adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a 

operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de contractare 

aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă pe 

picior, în condițiile Regulamentului, pentru o perioadă de 3 luni de la data limită prevăzută pentru 

încheierea contractului. În cazul neîncheierii contractelor, în termenul legal stabilit prin prezentul caiet de 

sarcini, pentru partizile adjudecate, operatorul economic adjudecatar va fi notificat în scris cu privire la 

anularea adjudecării, i se va reține garanția de contractare și faptul că nu va mai fi primit la licitațiile de 

masă lemnoasă pe picior timp de 3 luni de la data notificării, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 

2), lit. i) din Regulament.  

(3) Rezilierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa 

cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanţiei de 

contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţii/negocieri de masă lemnoasă pe picior 

desfășurate de organizator, în condiţiile Regulamentului pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii. În 

situația în care rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii 

garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de 

participare la licitații/negocieri de masă lemnoasă pe picior desfășurate de organizator, pentru o perioadă 

de 3 luni de la data rezilierii, în condițiile Regulamentului și atrage și aplicarea măsurilor legale 

referitoare la repararea prejudiciului, după caz. 

(4) 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 și la 

restituirea garanției de contractare depuse. 
 

X. RECEPȚIA LUCRĂRILOR  

 

Art.11 După finalizarea lucrărilor de exploatare masa lemnoasă pe picior, reprezentanții Ocolului Silvic 

CODRII VERZI  vor proceda la recepția zonei de pe care s-a exploatat metrialul lemnos și vor întocmi un 

,,Proces verbal de recepție a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase’’. La finalizarea integrală a 

lucrărilor, cumpărătorul și Primăria Bughea de Jos - gestionar vor încheia ,,Procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrarilor” . Dacă în procesul final de recepție la terminarea lucrărilor nu sunt notificate 

obiecțiuni (lucrări neterminate, remedieri, curătirea terenului), atunci garanția de bună execuție se poate 

returna ofertantului căștigător în termen de 10 zile de la semnarea procesului verbal de recepție finală.  

 

XI. MODALITAȚI DE PLATĂ  

Art.12 Prestatorul are obligația de a efectua plata masei lemnoase adjudecate, integral într-o singură 

tranșă înainte de începerea exploatării. 

Art.13. Plata masei lemnoase se va face cu ordin de plată, în avans într-o singură tranșă, în contul 

____________________ deschis la Trezoreria Municipiului Câmpulung, în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare a masei lemnoase.  

 

XII. SANCȚIUNI, PENALITĂȚI  

Art.14 În cazul nerespectării de către cumpărător a termenului de finalizare a contractului sau a altor 

cerințe din prezentul caiet de sarcini, acesta va suporta penalități de 0,01 % din valoarea contractului 

pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 50 % din valoarea totală a contractului. Penalitățile se 

vor reține de către vânzător din garanția de bună execuție a contractului iar diferențele vor fi recuperate 

de la cumpărător. 

  

 



 

 

P
ag

e 
5
 

 

XIII. ALTE CONDIȚII  

Art.15. Ofertantul își va lua toate măsurile necesare pentru a evita producerea de daune terțelor părți 

(deteriorare de instalatii situate în apropierea drumurilor, degradarea culturilor agricole si a fondului 

forestier ce nu intra in exploatare). În cazul producerii unor astfel de daune, ofertantul este direct 

răspunzator de daunele provocate și va suporta valoarea despăgubirilor aferente daunelor provocate.  

Art.16 La terminarea exploatării întregii cantități de masă lemnoasă, cumpărătorul are obligația de a 

strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crengi și vârfuri sub 2 cm grosime, lemn putregăios) în 

grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona.  

Art.17 Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrișare pe marginea 

drumurilor județene, naționale sau în parcări, deoarece pot constitui obstacole în desfășurarea în bune 

condiții a circulației rutiere. 

Art.18 Deasemenea se interzice târârea sau semitârârea materialului lemnos pe drumurile publice din 

zona supusă exploatării.  

Art.19. După terminarea lucrărilor de exploatare și transportul masei lemnoase, inclusiv a resturilor 

nevalorificabile, ofertantul este obligat să dezafecteze instalațiile și construcțiile anexe provizorii, aducâd 

terenurile ocupate la starea iniţială.  

Art.20 Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată și actualizată, este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau 

înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, 

maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 ale 

ordonanței mai sus menționate. 

Deasemenea, în conformitate cu art. 43, lit. b din același act normativ, este interzisă intrarea pe drum a 

vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul 

transportului, de materiale de construcție sau de alte materii.  

Art.21 In situația utilizării de automacarale, calarea acestora se va face numai cu cale din lemn. Este strict 

interzisă calarea macaralelor direct pe îmbrăcămintea asfaltică. Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin 

semnare și parafare, este obligatorie pentru toăi ofertanții participanți la licitație, acesta urmând să facă 

parte integrantă din contractul de vânzare-cumpârare ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.  

 

 

 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

     Bogdan Oancea                                                     Bianca  State-Golumbeanu 
                                                

 


