CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Nr. 15378 din 23.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor
cantităţi de masă lemnoasă ( lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. )
Pe drumul judeţean DJ 797 Oradea – Girişu de Criş – Inand se desfăşoară lucrări de
întreţinere comună, respectiv lucrări de estetica rutieră şi lucrări pentru asigurarea siguranţei
circulaţiei.
Datorită faptului că pe aliniamentul drumului în discuţie, aflaţi atât pe dreapta cât şi pe
stânga drumului judeţean, pe porţiunea de drum situată între calea ferată – intersecţie Calea
Sântandreiului şi Comuna Girişu de Cris, au fost plantaţi şi se regăsesc şi la această dată arbori
- esenţă NUC, îmbătrâniţi, cu goluri şi uscaţi în proporţie de peste 60%, iar pentru executarea
lucrărilor de estetică rutieră şi de asigurare a siguranţei circulaţiei este necesară tăierea acestor
arbori. Precizăm faptul că masa lemnoasă se află în proprietatea publică a Judeţului Bihor.
De asemenea, aceşti arbori de esenţă NUC, prezintă pericolul de a fi doborâţi în cazul
unor fenomene meteo, fapt ce ar duce la periclitarea siguranţei circulaţiei publice pe drumul
respectiv, alt motiv pentru care se impune tăierea acestor arbori.
Văzând Actul de punere in valoare nr. 8391, eliberat de RNP – Romsilva – Direcţia
Silvică Bihor, Ocolul Silvic Oradea, întocmit la 22.08.2016 ( Anexa nr.1 ),
În temeiul Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, regulament aprobat prin H.G. nr.924 / 2015 şi al Art.97 alin.2 din Legea
administraţiei publice nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor
SUPUNE SPRE APROBARE:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor cantităţi de
masă lemnoasă - lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. Preţul minim de vânzare ( preţul de
pornire la licitaţie ) este de : 2343,00 lei + TVA pentru întregul lot.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA
Serviciul lucrări de întreţinere si investiţii pe drumurile judeţene
Nr. 15381 din 23.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor
cantităţi de masă lemnoasă ( lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. )

Pe drumul judeţean DJ 797 Oradea – Girişu de Criş – Inand se desfăşoară lucrări de
întreţinere comună, respectiv lucrări de estetica rutieră şi lucrări pentru asigurarea siguranţei
circulaţiei.
Datorită faptului că pe aliniamentul drumului în discuţie, aflaţi atât pe dreapta cât şi pe
stânga drumului judeţean, pe porţiunea de drum situată între calea ferată – intersecţie Calea
Sântandreiului şi Comuna Girişu de Cris, au fost plantaţi şi se regăsesc şi la această dată arbori
- esenţă NUC, îmbătrâniţi, cu goluri şi uscaţi în proporţie de peste 60%, iar pentru executarea
lucrărilor de estetică rutieră şi de asigurare a siguranţei circulaţiei este necesară tăierea acestor
arbori. Precizăm faptul că masa lemnoasă se află în proprietatea publică a Judeţului Bihor.
De asemenea, aceşti arbori de esenţă NUC, prezintă pericolul de a fi doborâţi în cazul
unor fenomene meteo, fapt ce ar duce la periclitarea siguranţei circulaţiei publice pe drumul
respectiv, alt motiv pentru care se impune tăierea acestor arbori.
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15378 din 23.08.2016 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor prin care propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor
cantităţi de masă lemnoasă lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc, marcaţi, între localităţile
Sântandrei şi Girişu de Criş, situaţi pe amplasamentul drumului judeţean menţionat,
Conform prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215 din 2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora Consiliul Judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului,
Luând în considerare prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, regulament aprobat prin H.G. nr. 924 / 2015, dispoziţiile
art.7 din O.G. 43 / 1997 republicată privind regimul drumurilor, dispoziţiile art. 60 din Legea
nr. 46 / 2008, republicată, Codul Silvic,
Văzând Actul de punere in valoare nr. 8391, eliberat de RNP – Romsilva – Direcţia
Silvică Bihor, Ocolul Silvic Oradea, întocmit la 22.08.2016 ( Anexa nr.1 ), precum şi

Autorizaţia de tăiere/defrişare nr. 212 / 27.10.2015 eliberată de Direcţia Pentru Agricultură
Bihor,

PROPUNEM
Adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
unor cantităţi de masă lemnoasă - lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. Preţul minim de
vânzare (preţul de pornire la licitaţie) este de : 2343,00 lei + TVA pentru întregul lot.

VICEPREŞEDINTE,
Ioan MANG

DIRECTOR GENERAL,
Filip CHESELI
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului

ŞEF SERVICIU
Sanda BOGDAN
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
Consilier,
Aurelian Mateaş
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

Vizat Serviciul Juridic - Contencios
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

PROIECT
Nr. 15392 / 23.08.2016
HOTĂRÂREA NR. ______

din ________________________

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor cantităţi de masă lemnoasă
( lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc. )
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15378 / 23.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bihor, Raportul de specialitate nr. 15381 / 23.08.2016 al Direcţiei Generale Tehnice precum şi Raportul
de avizare nr. _______/_______ al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră,
Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat nr. _________ din _________,
Luând în considerare prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, regulament aprobat prin H.G. nr. 924 / 2015, dispoziţiile art.7 din O.G. 43 /
1997 republicată privind regimul drumurilor, dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 46 / 2008, republicată,
Codul Silvic, şi ale art. 91 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Actul de punere in valoare nr. 8391 eliberat de RNP – Romsilva – Direcţia Silvică Bihor,
Ocolul Silvic Oradea, întocmit la 22.08.2016 ( Anexa nr.1 ) şi Autorizaţia de tăiere/defrişare nr. 212 /
27.10.2015 eliberată de Direcţia pentru Agricultură Bihor,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a unor cantităţi de masă lemnoasă pe picior, după
cum urmează:
- lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc, marcaţi, între localităţile Sântandrei şi Girişu de Criş.
Art.2. Se aprobă preţul de vânzare pentru cantitatea de masă lemnoasă menţionată la Art.1, după
cum urmează:
- preţ lot : 2343,00 lei + TVA; conform actului de punere în valoare nr. 8391 / 22.08.2016
eliberat de RNP – Romsilva – Direcţia Silvică Bihor, Ocolul Silvic Oradea, care constituie
Anexa 1 la prezenta hotărâre, parte integranta a acesteia.
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţia publică ce urmează a fi organizată pentru
vânzarea unor cantităţi de masă lemnoasă pe picior menţionată la Art.1, Caiet de sarcini cuprins în Anexa
nr. 2 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Comisia de preselecţie şi comisia de licitaţie / negociere se constituie prin dispoziţie a
preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Tehnică –
Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, Direcţia Generală Economică – Serviciul
Achiziţii Publice.
Art.6.
−
−
−
−

Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor;
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
Compartimentului Relaţii cu Consilierii;
Direcţiei Generale Economice – Serviciul Achiziţii Publice;
Direcţia Tehnică – Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene;

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul lucrări de întreţinere şi
investiţii pe drumurile judeţene
Nr. ……… din ……………….

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. …… din ………..

Vizat:
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

CAIET DE SARCINI
al licitaţiei din data de ……………….. 2016 pentru :
Vânzare de masă lemnoasă - lot nuc pe picior pe DJ 797 – 30 buc, marcaţi, între
localităţile Sântandrei şi Girişu de Criş

I.

LISTELE PARTIZILOR/LOTURILOR oferite la licitaţie fac parte
integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Se va licita pentru întregul lot. Preţul minim de vânzare ( de pornire la licitaţie ) este 2343,00
lei + TVA.
II.

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu ,,Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică”, regulament aprobat prin H.G. nr. 924 / 2015.
-

-

Organizatorul licitaţiei : CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, Direcţia Generală
Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, cu sediul
în Oradea, Pc. Traian nr. 5, jud. Bihor, tel : 0259 / 417950, fax : 0259 / 417950, email : drumuri@cjbihor.ro.
Tipul de licitaţie : licitaţie în plic închis.
Locul, data şi ora desfăşurării licitaţiei : sediul C.J.Bihor din Oradea, str. Parcul
Traian, nr. 5, jud. Bihor, în data de ………… 2016, ora …. .
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PRESELECŢIA :
Preselecţia va avea loc în data de ………… 2016, la ora ….. , la sediul C.J.Bihor din
Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, jud. Bihor. Pentru participarea la licitaţie, solicitanţii vor
depune la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Bihor, până la data de ………………..
, ora …… , cererea de înscriere ( conform modelului anexat prezentului ) şi următoarele
documente ( după caz, în original sau în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de
către reprezentantul legal al persoanei juridice ) :
a) Actul constitutiv al persoanei juridice (copie);
b) Certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după
caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine
(copie);
c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici,
eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult
30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
d) Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu
are datorii restante faţă de Consiliul Judeţean Bihor / Judeţul Bihor (original);
e) Atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau
ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care
se va adjudeca de ofertant, după caz (original şi copie);
f) 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. e) din „Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică”, regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 924 din 04.11.2015 (conform modelului anexat prezentului);
g) În cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestări de servicii
pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu
persoane juridice atestate (original şi copie); antecontractele se vor depune şi de
persoanele juridice atestate care solicită să cumpere un volum de masă lemnoasă
mai mare decât rezerva din anexa la atestat; după licitaţie, antecontractele devin
contracte încheiate pentru volumul de masă lemnoasă adjudecat; în antecontractele
/ contractele respective se vor introduce clauze referitoare la obligativitatea
prestatorului de a respecta cerinţele standardului de certificare FSC.
Documentele menționate anterior se depun direct la Registratura Generală a Consiliului
Judeţean Bihor, până în data de ……………….., ora ………. .
Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la
licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri legalizate ale acestora în limba
română.
La licitaţie pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici străini, înregistraţi
într-un stat membru al Uniunii Europene, 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 de autoritatea de resort din România.
Comisia de preselecţie va respinge cererea de participare la licitaţie, dacă solicitantul se
regăseşte în cel puţin una din următoarele situaţii :
a) nu a depus în termen documentele mai sus menţionate;
b) nu a depus toate documentele mai sus menţionate;
c) are datorii restante faţă de Consiliul Judeţean Bihor / Judeţul Bihor.
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d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi
anexei la acesta;
e) se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014, conform
certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului prin serviciul online Info Cert;
f) nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin.
(5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act
administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează:
data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care
s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie,
solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la
organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.
Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul Consiliului Judeţean Bihor din
Oradea, Pc. Traian nr. 5, jud. Bihor şi se comunică, la cerere, celor interesaţi.
Operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici admişi/admise să participe la
licitaţie, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase pe picior ce
urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară, de către
organizatorul licitaţiei.
În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici admişi/admise să
participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă pe picior/ care este supusă vânzării,
organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest
sens.
Persoanele juridice admise la licitaţie pot obţine toate informaţiile şi documentele necesare de
la sediul Consiliului Judeţean Bihor, şi pot viziona masa lemnoasă oferită în licitaţie, însoţiţi
fiind de un specialist din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.

LICITAŢIA :
Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie vor depune la secretariatul comisiei
de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie, următoarele :
1. Dovada achitării tarifului de participare de 100 de lei (inclusiv TVA). Tariful se
poate achita prin instrumente bancare decontabile până la începerea licitaţiei sau în
numerar la casieria Consiliului Judeţean Bihor.
2. Dovada constituirii garanţiei de contractare – 5% din preţul de pornire pentru
întregul lot. Garanţia se poate achita prin instrumente bancare legale decontabile
până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Consiliului Judeţean Bihor.
Documentele privind constituirea garanţiei de contractare și achitarea tarifului de
participare se depun la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei
de licitaţie. Neîndeplinirea acestor condiţii determină interzicerea participării la
licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici.
Garanţia de contractare se restituie obligatoriu, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare,
operatorului economic/grupului de operatori economici care nu a adjudecat masa lemnoasă
pentru care a constituit garanţia respectivă. Garanţia de contractare nerestituită, nu poate
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constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile
prezentului regulament.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori economici
în următoarele situaţii:
a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea
garanţiei, cu acordul părţilor, se va utiliza pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin.
(1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de 10% din valoarea
contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase
contractate;
b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii, din vina exclusivă a
operatorului economic/grupului de operatori economici; în acest caz, garanţia de contractare
nerestituită se face venit al organizatorului licitaţiei.
Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a persoanei
juridice în cauză.
Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ, cu participarea comisiei de
licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai ofertanţilor în aceeaşi sală.
Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa
acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei, numărul minim
de cvorum şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.
Hotărârile comisiei de licitaţie/negociere se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor
prezenţi.
Ofertele încep de la preţul unitar de pornire (lei/mc volum brut, fără TVA). Pentru fiecare
partidă/lot în parte, ofertantul va înscrie în imprimatul de ofertă (conform modelului anexat
prezentului) preţul unitar oferit (fără T.V.A.), în lei/mc volum brut, fără zecimale (lei întregi),
în cifre şi în litere.
În continuare, ofertanţii depun plicurile închise şi personalizate cu denumirea şi adresa
ofertantului, în care se află imprimatele de ofertă, în urna amplasată în sala de desfăşurare a
licitaţiei, în faţa comisiei de licitaţie.
Comisia de licitaţie trece la deschiderea plicurilor depuse de ofertanţi, în prezenţa
participanţilor, făcând publice ofertele şi înregistrându-le în fişele de desfăşurare a licitaţiei,
fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie.
Este declarat adjudecatar, pentru întregul lot, operatorul economic sau grupul de operatori
economici, după caz, care a oferit preţul unitar cel mai mare faţă de preţul unitar de pornire la
licitaţie;
Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, lotul supus licitării nu se poate adjudeca prin
respectiva licitaţie.
În cazul în care sunt cel puţin două oferte egale care îndeplinesc condiţiile de adjudecare,
licitaţia în plic închis, pentru partida/lotul în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă
cu strigare, pornind de la preţurile unitare deja oferite, numai cu participarea operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici care au făcut ofertele egale. În acest caz, pentru
departajare, nu este obligatoriu ca operatorii economici să facă ofertele în cuantum egal cu
valoarea unui pas de licitare. Ofertele se vor face tot în lei/mc volum brut, fără zecimale (lei
întregi). Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări
succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care
ofertele egale sunt sub preţul de pornire la licitaţie, caz în care se reia licitaţia.
În cazul în care adjudecatarul depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru
licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a
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acestuia, depusă şi înregistrată în fişa de desfăşurare a licitaţiei. Pentru aceasta, în imprimatul
de ofertă, ofertanţii vor înscrie şi ordinea priorităţii ofertelor, în numere întregi, începând cu 1
pentru partida/lotul cu cea mai mare prioritate şi continuând cu 2, 3 etc.
Partizile/Loturile rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, organizată în
aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei.
După licitaţie 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, ofertanţii pentru fiecare
partidă/lot, reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută,
câştigătorul licitaţiei pentru fiecare partidă/lot, termenul de încheiere a contractelor de vânzarecumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Fişele de desfăşurare a licitaţiei, semnate de operatorii economici/grupurile de operatori
economici ofertanţi prezenţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei.
Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie
prezenţi.
III.

DESFĂŞURAREA NEGOCIERILOR

Partizile/Loturile care nu au fost adjudecate prin două licitaţii pot face obiectul negocierii, cu
respectarea principiului transparenţei şi concurenţei, organizate în aceeaşi zi, imediat după
încheierea licitaţiei.
Solicitanții vor depune la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Bihor, imediat după
încheierea licitaţiei, o cerere de înscriere la negociere (conform modelului anexat prezentului).
Comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici care au fost înscrişi şi au participat la licitaţie şi
numai pentru volumul de masă lemnoasă pentru care au capacitate disponibilă de exploatare în
conformitate cu Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi/sau numai în
limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea
la licitaţie, după caz.
Nu este admis la negociere operatorul economic/grupul de operatori economici participant la
licitaţia la care a fost oferită partida/lotul şi pentru care a depus o ofertă sub preţul de pornire
la licitaţie.
În cazul în care pentru partida/lotul care s-a supus adjudecării prin negociere sunt cel puţin doi
ofertanţi, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare.
Preţul de pornire la negociere nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitaţie stabilit
pentru partida/lotul în cauză, iar negocierea se face în sens progresiv.
În urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal similar
procesului-verbal de licitaţie.

IV.

CONTESTAŢII

În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării efective operatorul
economic/grupul de operatori economici adjudecatar constată că masa lemnoasă pe picior nu
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corespunde ca volum sau/şi calitate prevederilor actului de punere în valoare, din caietul de
sarcini, din lista de licitație și/sau din fișele loturilor, după caz, îl va înştiinţa despre aceasta, în
scris, în termen de 5 zile, pe organizatorul licitaţiei.
Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, din caietul de sarcini, din lista de licitație
și/sau din fișele loturilor îl obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren,
în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.
În acest caz, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzarecumpărare a masei lemnoase pe picior se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii
contestaţiei şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este
de 10 zile de la data depunerii contestaţiei.
În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei concluzionează că se confirmă
aspectele contestate va proceda la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare şi
oferirea masei lemnoase pe picior la o nouă licitaţie sau, după caz, la remedierea în condiţiile
legii a deficienţelor semnalate.

V.

CONTRACTAREA

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior adjudecate prin
licitaţie are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei (conform
modelului anexat prezentului ).
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă pe picior
respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage
pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la
licitaţie/negociere pentru partida/lotul al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior 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.
Adjudecatarii masei lemnoase pe picior nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzarecumpărare încheiate în urma licitaţiilor / negocierilor.

VI.

ALTE PREVEDERI
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Modelele contractelor de vânzare-cumpărare (furnizare) masă lemnoasă pe picior, pot fi
consultate de către persoanele juridice anterior licitaţiei şi fac parte integrantă din prezentul
caiet de sarcini.
Beneficiarul/cumpărătorul trebuie să deţină toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de
reglementările în vigoare privind protecţia mediului, sănătate şi securitate în muncă,
transporturi şi folosirea utilajelor, etc.
Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA se aplică taxarea inversă conform prevederilor
Codului Fiscal. Preţurile (unitar şi total), garanţiile şi treptele din liste şi oferte nu conţin TVA.
Persoanele juridice care doresc să participe la licitaţie/negociere vor completa citeţ şi fără
ştersături documentele aferente licitaţiei/negocierii (cereri, oferte, etc.). În caz contrar, comisia
de preselecţie sau, după caz, comisia de licitaţie, pot interzice participarea la licitaţie a
persoanelor juridice respective. Eventualele corecturi se vor face prin tăierea cu o linie a
datelor greşite, înscrierea datelor corecte în imediata apropiere (astfel încât să se evite orice
eventuale interpretări eronate cu privire la datele respective) şi semnarea şi ştampilarea
corecturii.

VICEPREŞEDINTE,
Ioan MANG

DIRECTOR GENERAL,
Filip CHEŞELI

Şef serviciu
Sanda BOGDAN

Consilier,
Aurelian MATEAŞ

Model – cadru
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Cerere de înscriere

DECLARAŢIE

Nr. ______ / _____________

Subsemnatul, ______________________________________, reprezentant legal al
_____________________________________________________,

cu

sediul

în

__________________________________________________________________,
solicitând înscrierea operatorului economic/grupului de operatori economici pe care
îl reprezint la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de Consiliul Judeţean Bihor,
Direcţia Generală Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, în
data de _________ , ora ______ ,
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici
pe care îl reprezint respectă prevederile art. 7 din „Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din

fondul forestier proprietate publică”, regulament aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 924 din 04.11.2015 şi prevederile art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările ulterioare, privind capacitatea proprie de procesare.

Semnătura şi ştampila,

Model – cadru
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Declaraţie apartenenţă

DECLARAŢIE

Nr. ______ / _____________

Subsemnatul, ______________________________________, reprezentant legal al
_____________________________________________________,

cu

sediul

în

__________________________________________________________________,
solicitând înscrierea operatorului economic/grupului de operatori economici pe care
îl reprezint la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de Consiliul Judeţean Bihor,
Direcţia Generală Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, în
data de _________ , ora ______ ,
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere că operatorul economic pe care îl reprezint aparţine /
nu aparţine (se taie cu o linie varianta necorespunzătoare) grupului de operatori economici
___________________________________________________ (se va înscrie denumirea
grupului de operatori economici, în cazul apartenenţei; în caz contrar se barează).

Semnătura şi ştampila,

Model – cadru
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Declaraţie datorii

DECLARAŢIE

Nr. ______ / _____________

Subsemnatul, ______________________________________, reprezentant legal al
_____________________________________________________,

cu

sediul

în

__________________________________________________________________,
solicitând înscrierea operatorului economic/grupului de operatori economici pe care
îl reprezint la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de de Consiliul Judeţean Bihor,
Direcţia Generală Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, în
data de _________ , ora ______ ,
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere că:
-

operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii
restante faţă de Consiliul Judeţean Bihor;

-

asociaţii/acţionarii operatorului economic/grupului de operatori economici pe care îl
reprezint nu au această calitate la operatori economici/grupuri de operatori economici care
au datorii restante faţă de Consiliul Judeţean Bihor
Menţionez că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint

este / nu este plătitor de T.V.A. (se taie cu o linie varianta necorespunzătoare).

Semnătura şi ştampila,

_________________________________
Nr. _______ / ____________

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Direcţia Generală Tehnică
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Nr. _______ / ____________

CERERE
de înscriere la negocierea
de masă lemnoasă pe picior din data de ____________

Subsemnatul __________________________________, reprezentant
________________________________________________________,

legal

al

Solicit înscrierea operatorului economic/grupului de operatori economici pe care îl
reprezint la negocierea de masă lemnoasă pe picior organizată de Consiliul Judeţean Bihor,
Direcţia Generală Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, în
data de _________ , ora ______ , pentru întregul lot.
Am luat la cunoştinţă prevederile „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică”, regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
924 din 04.11.2015, şi prevederile caietului de sarcini şi mă oblig a le respecta, iar în cazul în
care voi adjudeca masă lemnoasă pe picior sunt de acord cu încheierea contractului în
conformitate cu modelul anexat caietului de sarcini.
Menţionez că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl
reprezint a fost înscris şi a participat la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Bihor, Direcţia
Generală Tehnică, Serviciul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene, în data de
_________ , ora ______ ,

Data: ____________

SEMNATURA ŞI ŞTAMPILA:

Model - cadru
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CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE
Nr. _____________/ __________________

Incheiat intre :

Judetul Bihor – Consiliul Judetean Bihor, cu sediul in municipiul Oradea, Parcul
Traian nr. 5,cod strada 410033, judetul Bihor, cod fiscal 4244997, cont bancar
RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului
Oradea, legal reprezentat prin dl. Pásztor Sándor – presedinte, in calitate de
VANZATOR
si
S.C. _____________________________ S.R.L. / S.A. reprezentata prin
_________________________, cu sediul social in _____________________________,
inmatriculata la ORC ____________ sub nr. ________________ , avand atribuit CUI
_______________, avand cont ______________________________________ , deschis
la _____________________, in calitate de CUMPARATOR.

OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea unei cantitati de ________ mc masa
lemnoasa, proprietatea Judetului Bihor, avand o structura dimensionala asa cum
rezulta din actele de punere in valoare nr……. emise de RNP – Romsilva – Directia
Silvica Bihor, Ocolul Silvic Oradea catre cumparatorul SC _______________.
DURATA CONTRACTULUI
2.

Contractul se incheie pe o perioada de ________ zile , cu incepere de la
______________ si pana la ________ .
2.1 Partile pot conveni prelungirea duratei contractului prin incheierea unui act aditional
.

PRETUL PRODUSELOR
3.

Pretul produselor vandute si cumparate va fi cel mentionat in procesul –verbal al
licitatiei nr. ____________ din data de ____________.

MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
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4.1 Plata produselor cumparate se va efectua de catre cumparator prin ordin de plata in
baza facturii emise de vanzator.
4.2 Vanzatorul va emite facura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata la taiere in
primele cinci zile de la predarea spre exploatare
4.3 In situatia in care factura emisa nu se achita in termen de 30 de zile de la emitere
vanzatorul este in drept sa opreasca procesul de exploatare.
OBLIGATIILE PARTILOR
5.1 Obligatiile vanzatorului
-

-

-

sa stabileasca, de comun acord cu cumparatorul, esalonarea taierilor (anexa .....)
astfel incat, tinand cont de restrictiile si cerintele silviculturale ale arboretului,
lunar sa se exploateze toata gama de produse contractate;
sa predea spre exploatare masa lemnoasa exploatabila intr-o luna, cu maxim 10
zile inainte de data stabilita pentru inceperea exploatarii, delegatului imputernicit
al cumparatorului care va raspunde si de respectarea regulilor silvice, pe baza de
proces verbal de predare-primire intocmit in doua exemplare. Procesul-verbal de
predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar;
sa puna la dispozitia cumparatorului suprafetele necesare amplasarii platformelor
primare.

5.2. Obligatiile cumparatorului
-

-

-

-

-

-

sa stabileasca, de comun acord cu vanzatorul, esalonarea taierilor (anexa....) astfel
incat, tinand cont de restrictiile si cerintele silviculturale ale arboretului, lunar sa
se exploateze toata gama de produse contractate;
sa obtina autorizatia de exploatare cu cel putin 10 zile inainte de termenul
prevazut in esalonarea taierilor si participa la predarea efectiva in teren a masei
lemnoase prin delegat imputernicit, care raspunde si de respectarea regulilor
silvice de exploatare, conform instructiunilor in vigoare;
sa intreprinda demersurile necesare pentru obtinerea acordului si avizelor
necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului necesar amplasarii
platformelor primare, in cazul in care conditiile existente impun ca aceasta sa se
faca pe alte terenuri decat cele administrate de vanzator;
sa execute lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de
prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si respecta cu
strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa......), tehnologia de exploatare
si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare.
sa exploateze masa lemnoasa in termenele prevazute in autorizatia de exploatare
si sa participe la reprimirea acestora de catre vanzator prin delegat ce va detine o
imputernicire in care se va preciza competenta si dreptul acestuia de a semna
actele de reprimire;
sa efectueze toate operatiunile necesare in vederea scoaterii din pamant a tuturor
radacinilor ramase dupa exploatare.

INCETAREA CONTRACTULUI
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6.1 Contractul inceteaza la expirarea termenului prevazut la art. 2.
6.2 Contractul inceteaza de drept , fara interventia instantelor judecatoresti , fara punere
in intarziere si fara alte formalitati prealabile in cazul in care impotriva cumparatorului
se pronunta o hotarare de deschidere a procedurii speciale prevazuta in Legea nr.
85/2006.

REZILIEREA CONTRACTULUI
7. Contractul poate fi reziliat de catre vanzator prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire sau pe fax, in cazul in care cumparatorul nu plateste integral si la termen
bunurile cumparate. In aceast caz rezilierea contractului se produce de drept, fara
interventia instantelor judecatoresti, dar cu obligatia vanzatorului de a notifica
cumparatorul cu 5 (cinci) zile inainte.

FORTA MAJORA
8.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
8.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
8.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
8.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
9.1. Vanzatorul si cumparatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale partile nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instanta competenta.
COMUNICARI
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10.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
10.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
10.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
ALTE CLAUZE
11.1 Caietul de sarcini al licitatiei (anexa.....) face parte integranta din prezentul contract.
11.2 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
11.3 Partile nu pot cesiona drepturile si obligatiile rezultate din acest contract unei terte
persoane , fara acordul prealabil , exprimat in scris, al celeilalte parti contractante.
DISPOZITII FINALE
12. Prezentul contract s-a incheiat azi __________ in limba romana, in 2 exemplare
originale , cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplarele avand aceeasi valoare
probatorie.

VANZATOR

CUMPARATOR
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