
Anunt
privind organizarea LlclTATlEl INTERMEDIARE de venzare de mas6 lemnoasi pe picior din

fondul forestier proprietate publici a Oragului Solca, judelul Suceava pentru produqia anului 2019

1. Organizatorul licitatriei: PRIMARIA oRASuLUl sotcA, JUDETUL SUCEAVA, cu sediul in
orasul Solca, str. Tomta Vodi, nr.8A, judetul Suceava, tel.lfax 0230/477275, e-mail:
primarie@solca.ro

2. Data 5iora desf6)uririi licitatiei:
* 30IANUARIE 2020, ora 9,00 pentru fondulforestier proprietate public; a ORASULUI SOLCA,

JUDEJUL SUCEAVA

3. Locul desfisuririi licitatiei: Sala de 5edinte a Prim;riei oralului Solca, cu sediul in oragul

Solca, str. Tomsa Vod5, nr.8A, judelul suceava.
4. Tipul licitatiei: li.itatie publice cu strigare
5. Licitalia este organizat; ti se va desfS$ura conJorm prevederilor Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicS, aprobat prin HotSrarea

Guvernului nr.
6. Data 9i ora organizSrii preselecJieir 22 IANUARIE 2020, in€epand cu ora 14,00. La

preseleclie nu participi operatorii economici.
7. Data $i ora-limitE pan; la care pot fi depuse documentalia pentru preseleclie tiinscrierea la

licitajie: Dosarele conlinAnd do€umentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG

715/2017, cu modificarile si completSrile ulterioare se vor depune sau se vor trimite plin posti cu

confirmare de primire. la reqistratura orsanizatorului licitatiei - Prim;ria ora$ului Solca, judetul

Suceava, cu sediul in ora$ul 50lca, str. Tomsa Vodi, nr.8A, judetul Suceava, sau prin post5 electornic;
(0rimarie@solca.ro), format pdf, semnate cu semnetura electronice calificat; sau sigiliu electronic
calificat, pan; la data de 2I IANUARlE 2020, ora 15,00.

8. Lista partizilor care se liciteazS, prelul de pornire a licitaliei ii pasul de licitare sunt afiSate la

sediul organizatorului, pe site-ul: www.solca.ro si pe site-ul Asociatiei Administratorilor de P;duri -

ocoale de Regim Romania: http://ocoalesilvice.ro
9. Volumultotal de masi lemnoasi pe picior din fondulforestier proprietate publice a unit;tii

administrativ-teritoriale-orasul solca, judelul Suceava, oferit la licitatie este de 42 m.c, din care pe

naturE de produse:
- produse accidentale ll: 42 m.c
10. Alte informatii privind masa lemnoasi care se oferS spre venzaret masa lemnoas5 oferit;

spre vanzare provine din fondul forestier proprietate public; a oraSului Solca - Pedurea origeneasci
Solca care este administrat; de Asociatia Proprietarilor de PSduri "Bucovina" - Ocolul Silvic

"Bucovina" campulung Moldovenesc.
11. Volumul de mas5 lemnoasd remas neadjudecat, nu se supune procedurii de venzare prin

negociere.
12. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data

de:10 IANUARIE 2020.

13. Alte informatii privind organizarea 9i desfesurarea licitatiei: Daci pentru partizile care fac

obiectul licitalieise face o singurS oferti, adjudecarea, nu se poate face la respectiva licitalie.
Modul de organizare gi desfi$urare a licitaliei este prev;zut in Caietul de sarcini.

14. Pentru informatii 9i date suplimentare ve puteti adresa organizatorului licitatiei: Primaria
oragului solca, judelul Su.eava - telefon 023014772L5,

Organizator,
Primeria ora;ul lri{olca, jude!ul Suceava _\ )o\ ,J1 '
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