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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a catului de sarcini 

întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144,09 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul
forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău

Consiliul local al Municipiului Zalău;
Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 35932 din 10.05.2023 şi Raportul de 
specialitate al Direcţiei patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău nr. 35938 din 10.05.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.458 din 16.12.2022; Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Zalău nr. 70 din 23.03.2023; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.480 
din 27.12.2022; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 214 din 18.08.2016;

-Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678/10.12.2009, încheiat între Municipiul Zalău şi 
Ocolul Silvic Stejarul Zalău;

. -Dispoziţiile art.l Ht.q), art.l2, art.l3 şi art.20 alin.(5) din Hotărârea de Guvern nr.715/2017, privind 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

-Prevederile cuprinse în Legea nr.46/2008 - Codul Silvic;
-Prevederile art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

în baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a volumului total de 144,09 mc masă 
lemnoasă fasonată, din care pe specii: FA - 43,62 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B87 FA-43,62 
mc şi GO-100,47 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B88 GO-100,47 mc.

Art.2. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie propus de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău, în baza fişei 
de calcul a preţului de pornire la licitaţie pentru 2 loturi de material lemnos fasonat, conform Anexei nr. 1.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei nr. 2.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul Silvic 

Stejarul Zalău.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia administraţie publică;
-Direcţia patrimoniu. Direcţia economică. Direcţia tehnică;
-Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

Voturi:
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Nr. 35932 din 10.05.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la 
licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144,09 mc de 

masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului
Zalău

în baza Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009, Ocolul Silvic 

Stejarul Zalău prestează servicii silvice şi exploatare de masă lemnoasă pentru fondul 
forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău în suprafaţă totală de 1638,8840 ha şi 
valorifică masa lemnoasă în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
715/05.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică.
Ocolul Silvic Stejarul Zalău, prin Referatul de specialitate nr. 912 din 08.05.2023 
înregistrat la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 35075 din 08.05.2023, solicită aprobarea 
tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi aprobarea caietului de sarcini pentru 
vânzarea a 2 loturi cu un volum total de 144,09 mc de masă lemnoasă fasonată, din care pe 
specii: FA - 43,62 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B87 FA-43,62 mc şi GO- 
100,47 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B88 GO-100,47 mc, provenită din 
volumul de masă lemnoasă aprobat pentru vânzare pentru anul 2023, conform H.C.L. nr. 
458 din 16 decembrie 2022 şi H.C.L. nr. 70 din 28 martie 2023.

^ în Hotărârea de Guvern nr. 715/05.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se prevede la Art.l2 
faptul că “ Vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se realizează de către 
organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: a) licitaţie cu strigare, cu 
participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau Online, în sistem de 
audio/videoconferinţă; b) licitaţie în plic închis cu participarea operatorilor economici în 
sala de licitaţie şi/sau Online, în sistem de audio/videoconferinţă; c) licitaţie mixtă cu 
participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau Online, în sistem de 
audio/videoconferinţă; d) licitaţie electronică. ”, iar la ArL 13 se prevede că ^''Pentru 
fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte de entităţile prevăzute la art. 3 
alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu prilejul aprobării 
preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de 
licitaţie. ”
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Astfel, Ocolul Silvic Stejarul Zalău solicită aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de 
pornire la licitaţie şi aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea a 2 loturi cu un volum 
total de 144,09 mc de masă lemnoasă fasonată din care pe specii: FA - 43,62 mc - APV 
nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B87 FA-43,62 mc şi GO-100,47 mc - APV nr. 
2200259803990 - 1 lot nr. B88 GO-100,47 mc, provenită din volumul de masă lemnoasă 
aprobat pentru vânzare pentru anul 2023, în baza H.C.L. nr. 458 din 16 decembrie 2022, 
H.C.L. nr. 70 din 28.03.2023 şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/05.10.2017 
privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie si a caietului de
sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144.09 mc de masă lemnoasă fasonată
provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt

Si
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Direcţia Patrimoniu 
Nr. 35938 din 10.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului 

de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 
144,09 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a

Municipiului Zalău

Având în vedere:
- Referatul de aprobare Nr. 35932 din 10.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi a caietului de sarcini 
întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144,09 mc de masă lemnoasă fasonată provenită 
din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie 
şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144,09 mc de masă 
lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău;
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm că în scopul aprobării tipului de licitaţie, a preţului de pornire la 
licitaţie şi a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantităţii de 144,09 mc de 
masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 715/05.10.2017 privind aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
am avut în vedere următoarele:

- Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între 
Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău ce are ca obiect prestarea de servicii 
silvice şi exploatări de masă lemnoasă pentru fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău, în suprafaţă totală de 1638,8840 ha;
- Referatul de specialitate al Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 912 din 08.05.2023 

înregistrat la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 35075 din 08.05.2023, prin care solicită 
aprobarea tipului de licitaţie, a preţului de pornire la licitaţie şi aprobarea caietului de 
sarcini pentru vânzarea a 2 loturi cu un volum total de 144,09 mc de masă lemnoasă 
fasonată, din care pe specii; FA - 43,62 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B87 FA- 
43,62 mc şi GO-100,47 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B88 GO-100,47 mc, 
provenită din volumul de masă lemnoasă aprobat pentru vânzare pentru anul 2023, 
conform H.C.L. nr. 458 din 16 decembrie 2022 şi H.C.L. nr. 70 din 28 martie 2023;
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- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 458 din 16.12.2022 privind 
adoptarea unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietate publică a Municipiului 
Zalău, pentru anul 2023, respectiv aprobarea volumului de masă lemnoasă stabilită pentru 
recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău şi a modului de valorificare, pentru anul 
2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 70 din 23.03.2023 privind 
modificarea volumului de masă lemnoasă stabilit pentm recoltare de către Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău pentru anul 2023 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 458 din 
16.12.2022;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 480 din 27.12.2022 privind 
aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul de producţie 2023 şi a 
preţului de vânzare directă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a 
Municipiului Zalău;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 214 din 18.08.2016 privind 
aprobarea Metodologiei de fundamentare a preţului de referinţă al masei lemnoase pe 
picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău în 
vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/lot/piesă care face 
obiectul vânzării prin licitaţie sau negociere precum şi fundamentarea preţurilor de 
valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică 
a Municipiului Zalău;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Prevederile Art. 12 a Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind Regulamentul de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, respectiv:Vânzarea masei lemnoase şi 
a lemnului fasonat se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de 
tipul:

a) licitaţie cu strigare, cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau 
Online, în sistem de audio/videoconferinţă;

b) licitaţie în plic închis cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau 
Online, în sistem de audio/videoconferinţă;

c) licitaţie mixtă cu participarea operatorilor economici în sala de licitaţie şi/sau online, 
în sistem de aMi/zoAidepconferinţă;

d) licitaţie electronică. ”
- Prevederile Art. 13 a Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, respectiv:

‘‘Art 13. - Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte de entităţile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu prilejul 
aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de 
licitaţie. ”
- Prevederile Art. 20 alin. 5 a Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, respectiv:

“Art 20. - (5) Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru masa. lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică a statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), iar 
pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi



administmtiv-teritoriale se aprobă de către entităţile prevăzute la art 4 alin. (1). Preţul 
de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. ”
- Actele de punere în valoare (APV) întocmite de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru 
cantitatea totală de 144,09 mc pentru vânzare ca masă lemnoasă fasonată, din care pe specii: FA - 
43,62 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B87 FA-43,62 mc şi GO-100,47 mc - APV nr. 
2200259803990 - 1 lot nr. B88 GO-100,47 mc;
- Fişa de calcul a preţului de pornire la licitaţie pentru volumul total de 144,09 mc masă 
lemnoasă fasonată şi propunerea de preţ de pornire la licitaţie pentru 2 loturi, respectiv pentru 
volum brut;
- Fişa de inventar pentru 2 loturi de masă lemnoasă, respectiv cu volumul brut, volumul net şi 

volum coajă;
- obligaţiile în aplicarea regimului silvic ce revin proprietarilor fondului forestier, prevăzute de 

Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;
- obligaţiile ce revin proprietarilor fondului forestier, potrivit prevederilor Codului Silvic, 

se impune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea serviciilor silvice şi 
gestionarea unitară şi durabilă a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău, precum şi a păşunii împădurite Druia, prin aplicarea strategiei naţionale în 
domeniul silviculturii, în conformitate cu Amenajamentul Silvic şi a Normelor de Regim 
Silvic şi exercitarea activităţilor cu specific silvic, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu şi a valorificării superioare a produselor specifice fondului forestier;

în baza prevederilor art. 286, alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;

în temeiul art. 129, alin.(l), alin.2, lit.c, alin.l4 şi art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- Prevederile art. 139, alin. (1) şi alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu privire la adoptarea hotărârilor consiliului local, conform căruia: „(1) în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz. (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art 5 lit cc) a consilierilor locali în 
funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Zalău:
Art. 1. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a volumului total de 144,09 
mc masă lemnoasă fasonată, din care pe specii: FA - 43,62 mc - APV nr. 2200259803990
- 1 lot nr. B87 FA-43,62 mc şi GO-100,47 mc - APV nr. 2200259803990 - 1 lot nr. B88 
GO-100,47 mc.
Art. 2. Aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie propuse de către Ocolul Silvic Stejarul 
Zalău, în baza fişei de calcul a preţului de pornire la licitaţie pentru 2 loturi de material 
lemnos fasonat, conform Anexei nr. 1.
Art. 3. Aprobarea caietului de sarcini, conform Anexei nr. 2.

Direcţ0r E^cutiv, 
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Anexa 2.

CAIET DE SARCINI

Informaţii Generale

Organizatorul licitaţiei - Ocolul Silvic Stejarul Zalau
Locul desfăşurării licitaţiei - Zalau, str. Gheorghe Doja, nr.l20, jud.Salaj.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările si completările ulterioare.

A. OBIECTUL LICITAŢIEI
Obiectul licitaţiei il constituie valorificarea lemnului fasonat, provenit din fondul forestier 
proprietate publica a Municipiului Zalau, conform anexei 1 la caietul de sarcini, in care 
sunt cuprinse loturile care urmeza sa fie valorificate prin licitatie/negociere.
(1) Lemnul fasonat provine din partizi exploatate de către Ocolul Silvic Stejarul Zalau si 

este scos la drumul auto forestier.
(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte, constituite din sortimente industriale de 
lemn de lucru sau lemn de foc.
(3) Fiecare lot va avea o singura componenta, formata dintr-un singur sortiment de lemn 

rotund si o singură specie.
(4) Sortimentele de lemn rotund sunt cele definite confonn standardelor naţionale în 

vigoare.
(5) Loturile de lemn fasonat din drumul auto forestier şi preturile de pornire la licitaţie 
sunt prezentate în lista de licitaţie care este parte integranta in caietul de sarcini (anexa 1). 
Preţurile de pornire la licitaţie se vor stabili de către Consiliul Local al Municipiului 
Zalau, conform H.G. nr. 715/2017 art. 1 lit. q) cu modificările si completările 
ulterioare, pentru volumul brut, pentru fiecare lot, respectiv pentru fiecare piesa 
personalizată si este exprimat în lei fara TVA. Consiliul Local, conform art.l3 din H.G. 
nr. 715/2017 cu modificările si completările ulterioare, odata cu stabilirea preţului de 
pornire la licitaţie va stabili si tipul de licitaţie, acestea fiind făcute publice odata cu 
anunţul licitaţiei.

Agenţilor economici care intenţionează să participe la licitaţie li se va pune la 
dispoziţie, la sediul Ocolului Silvic Stejarul Zalau, documentaţia necesară (lista cu 
loturile , caietul de sarcini, formularele 1-3, persoanele de legătură de la ocol).
Anunţul de licitaţie se publica pe site-ul www.produselepadurii.ro, pe siteul 
ocoalederegim.ro si pe siteul organizatorului. Anunţul va fi afişat la sediul Ocolului 
Silvic Stejarul Zalau.
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La licitaţiile de lemn fasonat pot participa si persoanele fizice, aceasta facandu-se 
cu respectarea art.21 alin.9 lit.a,b si alin.lO din H.G. nr. 715/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare.

B. VIZIONAREA MASEI LEMNOASE
Oneratorilor economici/Grunurilor de ooeratori economici care doresc să narticine 

la licitaţie, care solicită informaţii nrivitoare la volumul si calitatea masei lemnoase ce 
urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară.

In situaţia în care oneratorii economici/Grunurile de oneratori economici solicită 
să vizioneze masa lemnoasă care este suousă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură 
condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens.

Duoă semnarea contractului, cumnărătorul nu mai este în drept să conteste 
cantitatea şi calitatea masei lemnoase contractate.

C. PRESELECTIA IN VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE
Preselectia agenţilor economici care doresc sa participe la licitaţia de lemn fasonat 

se face de către o comisie de preselectie numita prin decizia şefului de ocol si se 
desfasoara la sediul Ocolului Silvic Stejarul Zalau.

Pentru participarea la preselectie agenţii economici interesaţi trebuie sa depună la 
registratura Ocolului Silvic Stejarul Zalau, cererea de Înscriere la licitaţie si documentaţia 
de preselectie care va cuprinde:
- cerere de Înscriere la licitaţie, conform modelului din anexa nr. 2 la H.G. nr. 715/2017, 
cu modificările si completările ulterioare (formular 1), semnata si stampilata, completata 
cu numele reprezentantului legal al operatorului economic, adresa, telefonul sediului 
societăţii, număr de Înregistrare a solicitării de participare la licitaţie in registrul Ocolului 
Silvic Stejarul Zalau;
- certificatul de Înregistrare a operatorului economic (CUI) la Oficiul Registrul 
Comerţului, în copie;
- certificat constatator privind operatorul economic in original sau copie conforma cu 

originalul, eliberat de oficiul registrul comerţului, direct sau prin serviciul Info Cert, cu 
cel mult 30 zile calendaristice Înainte de data preselectie!;
- declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, 
potrivit modelului din anexa nr. 3 la H.G. nr. 715/2017 cu modificările si completările 
ulterioare, 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; apartenenţa/neapartenenţa 
la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h); asigurarea prin 
capacitatea proprie a procesării a 40% din volumul achiziţionat; această declaraţie este 
necesară numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la dmm auto, provenit din fondul 
forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I; 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; situaţia 
volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment
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industrial de material lemnos, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 
715/2017 cu modificările si completările ulterioare, (formular nr. 2);

Pentm participarea la licitaţie, operatorii economici trebuie să faca dovada achitării, 
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul Ocolului Silvic Stejarul Zalău, prin unul 
din instrumentele bancare legale, tariful de participare la licitaţie în valore de 200,00 lei 
cu T.V.A, si dovada achitării garanţiei de contractare pentru volumul de masa lemnoasa 
pe care intenţionează să o cumpere. Dovada achitării se depune la registratura sediului 
Ocolului Silvic Stejarul Zalau.

Conform art.22 alin.2 din H.G. nr. 715/2017 cu modificările si completările 
ulterioare, comisia de preselectie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care 
se regăseşte în vreuna dintre următoarele situaţii:
a) nu a depus/nu a transmis, prin poşta electronică, toate documentele prevăzute la art. 
21 alin. (5) şi (9), după caz, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt 
incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz, sau dacă 

informaţiile culese în condiţiile art. 21 alin. (5^) conduc la una dintre situaţiile prevăzute 

la Ut. b)-g) şi j);
b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a 

statului, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este 

asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante 

faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică; neadmiterea 

la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din 

acest fond; organizatorii licitaţiilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor 

economici care s-au înscris la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate, prin afişare la 

sediul organizatorului licitaţiei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea 

documentelor pentru preselecţie sau pot acorda accesul operatorilor economici la 

situaţiile datoriilor restante prin intermediul web site-ului. Până la încheierea 

procesului-verbal de preselecţie, operatorul economic are posibilitatea achitării 
datoriilor restante;
c) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate 

publică a unităţii administrativ- teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din 

asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori 
economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului 

forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; neadmiterea la 

licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din 

fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cauză;
d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la 

momentul preselecţiei, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la 

licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă;
e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de 

atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia 

capacităţii anuale disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la 

licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă; capacitatea disponibilă pentru un an de 

producţie se calculează ca diferenţa dintre volumul anual atestat şi volumul autorizat
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cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an 

de producţie;
j) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) Ut. c) din Legea nr. 46/2008, 
republicată,
procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) Ut. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 

modificările şi completările, 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; această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor 

economici care solicită înscrierea la licitaţiile de lemn de lucru fasonat;
g) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) Ut. f) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; constatarea depăşirii se face prin 

act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile 

lucrătoare, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia postării pe site-ul 
acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);
h) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a 

lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 58, acesta nu este completat la zi sau nu are 

capacitate disponibilă, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care solicită 

participarea la licitaţiile de vânzare a lemnului de lucru fasonat; această condiţie este 

numai în cazul licitaţiilor organizate de către administratorii fondului forestier 

proprietate publică a statului;
i) pentru licitaţiile de masă lemnoasă, dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior 

reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei 
pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior 

licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament 
contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar;
d) pentru licitaţiile de lemn fasonat, dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate în 

ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru 

lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, 
sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat 
pentru care a fost declarat adjudecatar;
j) la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform 
prevederilor.

Operatorii economici/persoanele fizice nu participă la şedinţa de preselectie.
La Sfârşitul şedinţei de preselectie, comisia incheie un proces verbal care va fi afişat 

la sediul organizatorului si se va comunica tuturor operatorilor care s-au Înscris la 
licitaţie.

modificările şi completările ulterioare; constatarea nerealizăriicu

Agenţii economici/persoanele fizice care consideră că au fost respins! la licitaţia 
de masa lemnosa fasonata din motive neîntemeiate, trebuie sa formuleze in scris o 
contestaţie, in maxim 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului preselecţiei, adresata 
organizatorului liciatiei.
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Răspunsul la contestaţiile depuse se va da in ziua depunerii contestaţiei sau în ziua 
lucratoare ulterioara depunerii contestaţiei, decizia se afiseaza pana la sfârşitul 
programului de lucru la sediul organizatorului licitaţiei, si se comunica contestatarului.

Comisia de licitaţie respinge participarea la licitaţie a solicitantilior care :
a) nu au plătit tariful de participare la licitaţie în valoare de 200,00 lei cu T.V.A ;
b) nu au făcut dovada achitării tarifului de participare sau a garanţiei de contractare in 

cuantum de 5%, inaintea inceperii şedinţei de licitaţie.
Agenţii economici care consideră că au fost respinşi la licitaţia de masa lemnosa 

fasonata din motive neîntemeiate trebuie sa formuleze contestaţie in scris, in termen de 24 
de ore, adresata organizatorului liciatiei.

Răspunsul la contestaţiile depuse se va da in ziua depunerii contestaţiei sau in ziua 
lucratoare ulterioara depuneri contestaţiei, decizia se afiseaza pana la sfârşitul 
programului de lucru la sediul organizatorului licitaţiei, si se comunica contestatarului.

Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de 
licitaţie pana la Începerea şedinţei de licitaţie.

Agenţii economici admişi la licitaţie care nu fac dovada achitării sumelor sus 
menţionate, anterior datei de desfăşurare a licitaţiei, nu vor fi primiţi la licitaţie.

Garanţia de contractare se restituie, în termen de cel mult trei zile lucrătoare, 
persoanei juridice care nu a adjudecat masa lemnoasă pentru care a constituit garanţia 
respectivă.

Garanţia de contractare pentru lotul/loturile neadjudecate, nerestituita, poate 
constitui garanţie de participare la o licitatie/negociere ulterioara, si/sau pentru plata 
lemnului fasonat, numai cu acordul scris al operatorului economic.

Garanţia de contractare nu se restituie în următoarele situaţii:
a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare, iar valoarea 

garanţiei, se va lua în calcul la plata facturi pentru lotul contractat.
b) garanţia nu se restituie operatorilor economici câştigători care nu incheie 

contractele in termenul prevăzut in caietul de sarcini, din culpa operatorului economic.

D. DESFASURAREA LICITAŢIEI
Şedinţa de licitaţie se desfasoară în data si la ora anunţată prin anunţul de licitaţie, la 

sediul Ocolului Silvic Stejarul Zalau.
Deschiderea şedinţei de licitaţie se face de către preşedintele comisiei, la locul, data si 

ora comunicate prin anunţul de licitaţie, se prezintă componenta comisiei, membrii 
prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei, numărul minim de cvorum si 
toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.

rv

In cazul licitaţiei cu strigare este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel 
mai mare după 3 strigări succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie.

In conformitate cu art.29 alin (5) H.G. nr. 715/2017 cu modificările si completările 
ulterioare, dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face 
obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, adjudecarea se poate face la respectiva 
licitaţie.

Lotul/piesa de lemn fasonat rămas/ramasa neâdjudecat/neadjudecata după o licitaţie 
se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie, cu 
respectarea condiţiilor de preselecţie, conform art.42 alin.(4) din H.G. nr. 715/2017 cu 
modificările si completările ulterioare. 5
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Negocierea prevăzută mai sus se poate face numai cu operatorul economic care a 
fost admis la licitaţie, care indeplineşte criteriile pentm a face oferta si care solicita in 
scris aceasta. Preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la 
licitaţie sau decât preţul oferit de ofertantul unic la licitaţie.

Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor 
economici care îndeplinesc condiţiile de preselecţie.

Admiterea la negociere se face numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din 
garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie.

In cazul în care pentru lotul care s-a supus negocierii sunt mai mulţi ofertanţi (cel 
puţin doi), negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la preţul 
aprobat.

In urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal de
negociere.

In conformitate cu art. 20 alin. (7) din H.G. nr. 715/2017 cu modificările si 
completările ulterioare, in cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), 
organizatorul licitaţiei, în baza fundamentării aprobate în scris de entităţile prevăzute la 

art. 3 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua preţul de pornire la 

licitaţie pentru lotul/piesa respectiv(ă).
In conformitate cu art. 50 alin.(l) din H.G. nr. 715/2017, cu modificările si 

completările ulterioare, conducătorul organizatorului licitatiei/negocierii poate aproba ca 
loturile de lemn fasonat, care nu au fost adjudecate in urma oferirii acestora la cel puţin o 
licitaţie, respectiv la o negociere, si cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de 
vanzare, sa se modifice in loturi mai mici sau in piese personalizate sau in loturi mai 
mari, care vor face obiectul unei noi licitaţii.

Loturile/piesele nou constituite in condiţiile alin.l, care nu se adjudeca in urma 
unei licitaţii, pot face obiectul vanzarii prin negociere sau vanzarii directe prevăzute la 
art. 45 si 46 din H.G. nr. 715/2017 cu modificările si completările ulterioare.

E. ALTE DISPOZIŢII
Loturile pentru care se depune garanţie de contractare
încheierea contractului de vanzare cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin 

licitaţie sau negociere, va avea loc in cel mult 10 zile lucratoare de la data licitaţiei, 
respectiv a negocierii, in caz contrar, agentul respectiv pierde garanţia depusa la licitaţie 
pentru loturile respective precum si orice alt drept pentru loturile respective.

Predarea către beneficiar a masei lemnoase adjudecate si contractate se face după 
achitarea contravalorii acesteia.

A

încărcatul materialului lemnos adjudecat la licitaţiile de masă lemnosă fasonată intră 
în sarcina cumpărătorului. Ocolului Silvic Stejarul Zalau nu dispune de utilaje pentru 
încărcarea materialului lemnos si nu asigura aceasta operaţiune.

Sunt anexate si fac parte din prezentul caiet de sarcini: lista loturilor de masa lemnoasa 
scoase la licitaţie (anexa 1), proiectul contractului de vanzare cumpărare (anexa 2) si 
formularele 1-3.

Dire^r Executiv, 
Alexandru Pura

Şef Ocol, 
ing. Vasile Stan

6
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anexa 1

liSTA
loturilor pentru licitaţia publica si proturile propuse

Preţ
Proprietar

Fond
Forestier

diametru 
mediu 

/lot (cm)

Volum
brut

Volum Volum
coaja
(mc)

pornire 
proptm 
volum 

brut tei/mc

Pas GsfZrSâ&
contrsGîar
eS%(lei)

Nr. APV-u! din care 
provine iotulNriot Specia Sortiment iocatle net (ictfabe 

^ (tel)
crt

(mc) (mc)

Drum
Forestier

Primăria
Zalau

Buştean Gater 
clasa A

1 887 220025980^90 FA 43.83 43.62 41.38 22A 550 28 1200
FE0Q3
DrumPrimăria

2:al3u
Buştean Gater 

clasa A
2 B88 220025980^90 GO 36.26 100.47 85.67Forestier 14.80 1(^ 53 sns

mu
Total i144.03 127.05 17.04 6474.23
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Ocolul Silvic Stejarul Zalau

anexa 2 la Caietul de sarciniNr

Contract de Vanzare - Cumpărare
Masa Lemnoasa Fasonata

Nr........din

I. Părţile contractante:
1. Ocolul Silvic Stejarul Zalau, cu sediul in loc. Zalau str. P-ta luliu Maniu nr. 3 Jud. Salaj , cod 
fiscal 25724076, reprezentata prin sef ocol: ing. Stan Vasile si contabil sef: ec. Puşcaş Livia, cont 
virament RO98RNCB0214110733790001, deschis la Banca Comerciala Romana, in calitate de
VANZATOR

cu sediul in Loc
....... cod unic de inregistrare .........
.......................  deschis la Banca .............
................. in calitate de CUMPĂRĂTOR.

, Str. nr... , jud. ,inregistrata la Registrul 
, cont virament

2.
Comerţului cu nr.

, tel
reprezentata prin dl...........
II. Obiectul contractului
3. Obiectul contractului il constituie vanzarea - cumpărarea de materiale lemnoase fasonate la drum 
auto forestier, cu un volumul total este de 
urmeaza:
adjudecat de cumpărător confonn procesului verbal de licitaţie nr
4. Masa lemnoasa are caracteristicile dimensionale si cantitative prevăzute in lista loturilor licitate , 
cu care cumpărătorul este de acord si nu are obiectiuni in acest sens.

mc din care pe specii si sortimente după cum

din data de

III. Valoarea contractului
Preţul de vanzare al masei lemnoase fasonate exprimat in lei fara TVA este cel rezultat din

si este consemnat in fisa de desfăşurare a licitaţiei care
5.
şedinţa licitatiei/negocieri din data de 
este anexa la procesul verbal de licitatie/negociere nr

Volum Valoare 
totala fara 

TVA/ lei

Nr.crt Sortiment Specia Lot Nr. Preţ unitar 
adjudecare 

lei/mc/ volum 
brut

Garanţie
buna
execuţie lei

brut

mc

Total

6. Valoarea totala a contractului este de .. 
brut al loturilor cu preţul unitar de adjudecare.

volumului lei fara TVA si rezulta din inmultire

7. Garanţia de contractare in valoare de fost achitata
_si se transfera ca si garanţie de buna execuţie, in contul de garanţii. In 

cazul onorarii integrale a obligaţiilor contractuale, garanţia de buna execuţie va fi considerata ultima 
transa din contract. In cazul rezilierii contractului sau neonorarii integrale a clauzelor acestuia, 
aceasta garanţie se va retine de vanzator.

lei a cu
nr

%



IV. Modalitati si condiţii de 
plata

Facturarea si plata se vor face anticipat pentru volumul eşalonat de masa lemnoasa 
contractata, care urmeaza a fi transportata ulterior de către cumpărător.

9. Plata se poate face cu ordin de plata in contul vânzătorului de masa lemnoasa.

8.

10. Tennenul de ridicare a intregii cantitatii de masa lemnoasa adjudecata este pana la data de

Obligaţiile pârtilor

V. Obligaţiile vânzătorului

11. Sa pună la dispoziţia cumpărătorului personalul silvic pentru livrarea masei lemnoase contractata 
si achitata, cu condiţia ca Ocolul Silvic sa fie informat despre intenţia de a transporta material lemnos 
cu cel puţin 24 de ore inainte, iar transportul sa se faca in zilele lucratoare ale saptamanii, când starea 
drumului forestier permite acest lucru (solul sa nu fie imbibat cu apa, sa nu fie precipitaţii abundente 
sau topirea zăpezilor).
12. Sa verifice memoriile de calamitate/forta majora Înaintate de cumpărător si sa stabilească 
masurile ee se impun.
13. Pădurarul titular de canton silvic in raza caruia se afla depozitat materialul lemnos contractat are 
obligaţia respectării prevederilor HG 470/2014 privind provenienţa, circulaţia si comercializarea 
materialelor lemnoase si sa realizeze masurarea confonn normelor a materialului lemnos inainte de 
incarcarea in mijlocul de transport, sa emită avizul de insotire primar impreuna cu codul online sau 
offline după caz, la plecarea mijlocului de transport din respectiva locaţie. De asemenea, pădurarul are 
obligaţia marcării materialului lemnos rotund cu diametrul la căpătui subţire mai mare sau egal cu
20 cm care se transporta, cu dispozitivul dreptunghiular aflat in gestiunea sa.
14. Sa aduca la cunoştinţa in scris cumpărătorului cazurile de forţa majora care duc la neindeplinirea 
sarcinilor contractuale, in tennen de 5 zile de la producerea acestora.

VI. Obligaţiile cumpărătorului
15. Sa nu depaseasca tennenele prevăzute in prezentul contractat si sa transporte integral masa 
lemnoasa contractata;
16. Sa aduca la cunoştinţa in scris vânzătorului cazurile de forţa majora care duc la neindeplinirea 
sarcinilor contractuale, in termen de 5 zile de la producerea aeestora. Ocolul silvic va verifica pe teren 
cele consemnate de cumpărător si se va intocmi un proces verbal cu specificarea observaţiilor si 
masurilor ce se impun. Pe perioada de forţa majora când materialul lemnos nu poate fi transportat, nu 
se va rezilia contractul si nu se vor percepe penalitati pentru neplata ratelor scadente in perioada de 
forţa majora. La data incetarii forţei majore constatata de reprezentanţii vânzătorului se va intocmi un 
proces verbal de Încetare, se vor reesalona la plata ratele scadente in perioada de forţa majora si 
următoarele pe baza de act adiţional, iar operatorul economic este obligat sa plateasca si sa ridice 
materialul lemnos contractat confonn reesalonarii. In caz contrar, vânzătorul va rezilia unilateral 
contractul de furnizare masa lemnoasa fasonata, iar operatorul economic pierde orice drept asupra 
masei lemnoase respective, precum si garanţia de buna execuţie a lotului.
17. Transportul materialului lemnos rezultat din lotul licitat se face cu respectarea stricta a 
prevederilor HG 470/2014 pentru aprobarea Nonnelor referitoare la provenienţa, circulaţia si 
comercializarea materialelor lemnoase si regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si a 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările si modificările ulterioare.

18. Se va evita deteriorarea drumului auto la incarcarea si transportarea materialului lemnos, 
respectandu-se sarcina maxima admisa a autotrenului forestier.
19. Nu se va amplasa materialul lemnos sau resturile lemnoase, pe albia pâraielor, nu se va bloca 
drumul auto cu material lemnos si nu se va staţiona cu autotrenul forestier mai mult decât timpul 
necesar pentru incarcare.



20. Nu se va efectua cojirea materialului lemnos rasinos pe suprafaţa locaţiei de incarcare si se va 
curata aceasta de resturi de exploatare sau sortare.
21. Nu se va transporta material lemnos pe timp de ploaie, pe timp de topire a zăpezilor, sau atunci 
când platfonna drumului este imbibata cu apa.
22. Cumpărătorul este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de 
prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului si pădurilor. Se vor respecta normele NTSM la 
sortarea, incarcarea si transportul materialelor lemnoase contractate. Cumpărătorul isi asuma Întreaga 
răspundere privind respectarea nonnelor de protecţia muncii, protecţia mediului Înconjurător, 
prevenirea si stingerea incendiilor, pe Întreaga perioada a desfăşurării lucrărilor de sortare, incarcare si 
transport a masei lemnoase contractate.
23. Cumpărătorul va ridica din rampa materialul lemnos adjudecat, după facturare si achitarea 
contravalorii lotului conform contractului.

VIL Răspundere contractuala
24. In sarcina vânzătorului:

facturarea cantitatii de masa lemnoasa fasonata adjudecata Înainte de termenul de plata confonn 
eşalonării;

punerea la dispoziţia cumpărătorului in locaţia menţionata a masei lemnoase contractate conform 
cantitatilor eşalonate la plata; in cazul nepunerii la dispoziţia cumpărătorului a masei lemnoase 
achitate la termen in volumul din eşalonare, se aplica penalitati in procent de 0,01%/zi din valoarea 
masei lemnoase nepusa la dispoziţie;

verificarea si Întocmirea documentelor de consemnare a forţei majore precum si a actului adiţional
aferent.
25. In sarcina cumpărătorului:
- Se obliga sa plateasca si sa transporte Întreaga cantitate de masa lemnoasa contractata in termenele 
contractuale si in condiţiile acestuia.

Pentru Întârzierea transportului masei lemnoase achitate peste termenul prevăzut in prezentul 
contract, la art. 11, cumpărătorul se obliga sa plateasca penalitati de 0.01 % pe zi lucratoare, calculate 
la valoarea masei lemnoase neridicata din rampa.

Penalităţile privind transportul masei lemnoase se pot incasa si din garanţia de buna execuţie.

VIII. Alte clauze
26. Orice obiectiuni privid Încadrarea in sortimentatia industriala si cantitatea masei lemnoase 

contractate inceteaza prin semnarea prezentului contract.

/(D



27. Forta majora asa cum este definita de legea romana, reprezintă toate evenimentele si/sau situaţiile 
care sunt imprevizibil de neinlaturat si care apar după incheierea contractului, impiedicand sau 
intarziind, total sau parţial, Îndeplinirea obligaţiilor contractuale. In cazuri de forta majora, 
stabilite de comun acord in scris, nu se percep penalitati pentru ratele scadente in perioada de forta 
majora, iar termenele de plata si cel final de ridicare a Întregii cantitati de masa lemnoasa 
prevăzute iniţial pot fi modificate prin acte adiţionale. De asemenea pentru perioada de forta 
majora nu se calculează penalitati pentm nepredarea in termen a masei lemnoase de către vanzator 
si pentru transportul masei lemnoase.

28. Rezilierea contractului se poate face pe cale amiabila prin acordul celor doua parti sau unilateral. 
Vânzătorul poate rezilia contractul in uimatoarele cazuri:

o Cumpărătorul nu a achitat ratele de masa lemnoasa eşalonate in termen de maxim 5 zile 
calendaristice de la data scadentei conform contractului; in acest caz cumpărătorul pierde 
garanţia de buna execuţie aferenta contractului

o Neinceperea transportului de masa lemnoasa in termen de 10 zile lucratoare de la data 
achitării fiecărei rate scadente; in acest caz cumpărătorul pierde garanţia de buna execuţie 
aferenta contractului si se obliga la plata despăgubirilor privind degradarea/deprecierea 
masei lemnoase neridicate, daca este cazul

In cazul in care cumpărătorul reziliaza contractul inainte de achitarea primei rate din contract, 
pierde garanţia de buna execuţie, iar daca reziliaza după prima rata din contract, pierde garanţia de buna 
execuţie si va suporta daune-interese rezultate din degradarea/deprecierea masei lemnoase neridicate.

Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codului Civil, Codului de 
Procedura Cilvila si a altor acte normative in vigoare pe perioada demlarii contractului.

IX. Litigii
29. Neintelegerile dintre parti, in legătură cu executarea contractului, se vor rezolva pe cale amiabila, 

in caz contrar litigiile se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.
30. Neexecutarea, executare defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligaţiilor comerciale 

asumate in prezentul contract, angajeaza pentru partea din culpa răspunderea in condiţiile Codului 
Civil.

X. Dispoziţii finale
31. Prezentul contract are valabilitate pana la onorarea tuturor obligaţiilor pârtilor contractante.
32. Prezentul contact poate fi modificat de părţile contractante, prin act adiţional.
33. Prezentul contract conţine un număr de patru pagini si s-a intocmit in doua exemplare originale, 

cate un exemplar pentru fiecare parte contactanta.

VANZATOR CUMPĂRĂTOR

OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALAU SC

Sef ocol: ing. Stan Vasile 

Contabil sef: ec. Puşcaş Livia

Administrator:

1|
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Acte necesare pentru participarea la licitaţia de lemn fasonat 

conform art. 21 alin. 5 din HG 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare

Cerere (formular 1) la care se anexeaza armatoarele documente:

a) - document de Înregistrare la oficiul comerţului

b) - certificate constatator de la registrul comerţului (nu mai vechi de 30 de zile)

c) - declaraţie (formular 2)

d) lista loturilor pentru care se inscrie la licitaţie (formular 3)

U



Formular nr. 1

Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici

CERERE de înscriere la licitaţie

Operatorul economic/grupul de operatori
................. , judeţul..........
, ap...... , cod poştal .......
......,cont virament ......

cu sediul în.................
....., bl........ , et........ , SC.
.............. , fax ........

,str. nr.
, telefon fix , mobil 

, deschis la 
, înregistrat la oficiul registrului 
......................... , reprezentat legal

- sucursala
comerţului cu nr. , cod unic de înregistrare

,m calitate deprin .......................................................
solicit înscrierea la licitaţia organizată de în data de , pentru
achiziţie (se specifică obligatoriu; masă lemnoasă şi/sau materiale lemnoase fasonate)

A

împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu 
..............., legitimat(ă) cu......................

pe dl/dna

Reprezentant legal,

(semnătura şi ştampila)

li



Formular nr. 2

Operator economic/grupul de operatori economici

DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din

data de.............................

Subsemnatul, , CNP ................................. , cu domiciliul
, reprezentant legal al operatorului
............................................. , având

, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
pentru licitaţia publică de vânzare

în
economic/grupului de operatori economici 
CUI
acte publice, că, la preselecţia din data de..................
masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de
operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art 21 alin. (S'^l) lit.
a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi
completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are 
datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
"Marin Drăcea" şi Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau 
faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale, după caz.

2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit.
b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate

IP publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi
completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:

|_| nu este membru al niciunui grup de operatori economici;

|_| este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. 
d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate

Uf



publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare*)

a) Declar că operatorul economic/gmpul de operatori economici pe care îl reprezint are 
anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.

b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări
mc, dar care până în

prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări 
forestiere, după cum urmează:

bl) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic 
de stat înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
................. , volumul de

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică

servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de

mc;
, volumul de

mc.
4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art, 21 alin. (5^1) Ut. 

e) şi art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare**)

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul 
..........., a achiziţionat/procesat următoarele volume:

Sortimentuldin SUMAL2.0 |Volum I Volum 
achiziţionat] procesat j

SpeciaNr. 
crt.

mc mc

5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^^!) lit. 
c) şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare**)

** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat.

15"



Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint, la data prezentei declaraţii, are capacitatea proprie de procesare de 

asigură procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat, sub formă de lemn rotund 
fasonat la drum auto, din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier 
proprietate publică.

mc/an şi

Data completării:

Reprezentant legal
Operator economic/grupul de operatori economici

(denumirea, semnătura autorizată, ştampila)

IC



Formular nr. 3 
S.C.
Nr

LISTA LOTURI/PIESE
___ se Înscrie la licitaţia organizata de
pentru următoarele loturi/piese:Ocolul Silvic Stejarul in data de

NR.CRT, LOTUL NR. VOLUM BRUT GARANŢIE
(mc) (lei)

TOTAL
Ne obligam sa achitam tariful de participare la licitaţie de 200 lei si garanţia de 

contractare in cuantum de 5% din valoarea masei lemnoase ofertate, in suma
de lei.

Reprezentant al

1?
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MUNlCi Pi UL ZALĂU 

PRIMĂRIA MUNICieiULOi^LĂU
Nr. de înregistrare .........
Zi

Orohil Şllvic Stţîjflfril
?^ţî)«, fiflirt IuISh Mnnht MC, j ril' 25Î:i4()76, »d/fn* 02(»0/6U434

v,..«U^S.<ţ5.202â
CĂTRE:

MUNICIPIUL ZALAU

DIRECŢIA DE PATRIMONIU

Referat

Pomn.1 stahrluca lipului de Itcilalic. preţului dc pornire la lichatie si aprobarea caietului
de sarcini

Conform arlJ3 din MG 715/2017, va rugam sa aprobaţi tipul de licitaţie si preţul de 
fsomire îs licita*ic, pentru următoarele loturi de masa lemnoasa fasonata'

- AP\ *2200259803990 -lot B87FA cls A -43.62 mc
-lot B88 GO cls A -100.47 mc

'v olumul total este dc 144.09 mc pe specii. FA-43.62 mc; GO -100.47 
Aiaturat va inaintam lista loturilor masei lemnoase fasonate propuse pentru a fi 

>akînfrt.atc pnn licitaţie, conform anexei I, calculul preţului de pornire la licitaţie. pretuJ de 
p-rmirc propus dc către Ocolul Silvic Stejarul si fisa de inventar 

Dc a.scrrienca va rugam sa aprobaţi si caietul de sarcini

mc

Sel’ocol^ ’
ing Stan yiişa|<,\,\,

• O' , v*'** ^

Scanned wlth CamScprTrt&r
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"'ol! ■ Oloiul Silvic Slrjariil Zalau

S(r. f-tu. luUii Maitiu iir.3Ti'l./r«xO2fi0f)l2434 CIF 25724076 
e-niail «coi H l_sll vicsi c j a ni ahoo.coin

aiî CKL a î

LISTA
loturilor pentru licitaţia publica si preturile propuse

Preî 
pornire 
propus 
volum 

brut Isi^mc

Proprietar
Fond

Forestier

Nr, diametru 
mediu 

/lot (cm)

APV-ul dm care 
provine lotul

Volum
brut

Volum Volum
coaja
(mc)

Pas
ficiîade 
5% (tei)

Gsranîîs li 
cort^t^arl 
e5%{ÎSî) I

NfXot Specia Sortimentcit. locaţie net
(mc) (mc)

Primăria
Zalau

Drum
Forestier
FE0Q3
Drum
Forestier

Buştean Gater 
clasa A

1 BS7 2200259803990 FA 43.83 43.62 41.38 2.24 550 28 '1200 ■1

Primăria
Zalau

Buştean Gater 
clasa A

2 888 2200259803990 GO 36.26 100.47 85.67 14.80 1050 53 5275
Total 144.09 127.05 17.04 6474.23

7 OCOLUL > 
«.^SILVIC » 
^^JAŞIUL

Sef Ocol ! 
ing. Stan Va: întocmit

ing.Samsodarî Vasile

Q>ia.
1&



Fisa de calcul a preţului de pornire la licitaţie pentru materialul lemnos fasonat

... /
.1

1 Ocolul Silvic Stejarul Zalau
2 Nr. Lot B87
3 Locaţia DAF003 t-

4 Specia FA
5 Volum brut (mc) 43.62

Preţ conform HCL 
480/2022(lei/mc)

Sortimentul volum Valoare
6 ;

Buştean gater (B.G.)volum
43.627 brut 357 15572.34

Coaja 5.13% 2,248 10 22,40
% Buştean gater (B.G.)volum net 41.38Q

375.78 15549,94
Diametrul mediu la mijlocul pieselor (cm) 43.8310

11 APV-ul din care provine lotul
Tipul de produse

2200259803990
12 Progr.lV
13 Cheituieli transport

alte cheltuieli in depozit14
15 Preţ minim de pornire la licitaţie v. brut lei/mc

Preţ propus de ocol pornire la licitaţie v. brut lei/mc
357.00 • !

16 550
17 Valoare minima lot 15572.34
18 Preţ pornire v. brut lei/mc propus de consiliul local

sefocolOCOLUL
ing.Samsodan Vasil^

: ‘i j
»-

Scartned wiih CamScanneru
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Fisa dc calcul a preţului do pornire la llcitatio pentru materialul lemnos fasonat

Ocolul Silvic Stejarul Zalau
2 Nr. Lot B88
3 Locaţia DAF003
4 Specia GO
S Volum brut (mc) 100.47

Preţ conform HCL 
480/2022(lei/mc)

Sortimentul volum Valoare
6

Buştean gater (B.G.)volum
100.477 brut 786 78969.42

Coaja 14.73% 14.808 10 148.00m Buştean gater (B.G.)volum net 85.679 920.06 78821.42

Diametrul mediu la mijlocul pieselor (cm) 36.2610
11 APV-ul din care provine lotul 2200259803990
12 Tipul de produse Progr.lV
13 Cheltuieli transport
14 alte cheltuieli in depozit

Preţ minim dc pornire la licitaţie v. brut lei/mc 
Preţ propus de ocol pornire la licitaţie v. brut lei/mc

______________ Valoare minima lot______
Preţ pornire v. brut lei/mc propus de consiliul local

15 786.00
16 1050
17 78969.42
18

sef ocol 
ing. Stan Vastip.ing.Samsodan Vasile.

Scanned wlth CamScanner



Pila î Nr. Lot 6 88
P.2200259803990 Specia GO Clasa AFisa inventar Buştean

diam
etai

voidiamet 
ai la 
mijloc 
(cm) I

voi. voi.Nr voi. voi. voi unitar 
coaja 

(mc)14.73

unitar
coaja

{mc)14,

Nr.lungim
e(m)

Nr unitar
brut
(mc)

unitar Nr.Pies lungim
e(m)

la unitar
brut
(mc)

unitarCrt. Piesnet Crt. mijloei netei(mc) (mc)c %73 (cmt1 1 13.6 35 1.308 1.115 0.193 31 31 9.0 38 1.021 0,871 0.1502 12.0 34 1,089 0929
39 1.254 1.069

0.160 32 32 8.0 33 0.684 0 583 0.1013 3 10.5 0.185 33 33 10.0 34 0.908 0.774 0.1344 4 10,5 31 0.793 0.676 0.117 34 34 11.0 36 1.120 0.955 0,16555 8.0 33 0.684 0563
42 1.455 1.241

0.101 35 35 9.0 30 0.635 0.541 0.0946 6: 10.5 0.214
0.184

36 36 9.0 39 1.075 0.917 0,1587 11.0 38 1.248 1^64
39 1.600 1.364

37 37 10.0 31 0.754 0.643 ' 0 11"t8 8 13.4 0.236 38 38 12.5 35 1.203 1.026 0.177i
0180

9 9 7.0 32 0.563 0.480
1.100

0.083 39 39 12.0 36 1.221 1.04110 10 12.0 37 1.290 0.190 40 40
0.147 41 41

9.5 39 1.135 0.968 0,16711 11 11.0 34 0.999 0.852 12.0 40 1.508 0,2221.28612 12 12.0 1.433 1.222 0.211 42 42 13.0 34 1.180 1.006 0.174-13 13 12.0 35 1.154 0.984 0.170 43 43 14.0 36 1.425 1.215 0.21014 14 8.5 0.727 0.620 0,107 44 44 12.5 33 0.9121.069 -■ -^0.15715 15 10.0 35 0.962 0.820 0.142 45 45 11.0 37 1.183 1.009 - 0 .174-161 16 13.0 36 1.323
34 0.999

1.128 0.195 46 46 12.0 31 0.906 0.773 ----- 0;t3C-17 17 11.0 0.852 0.147 47 47 7.5 33 0.641 0.547 — O.OS^
.-JS: 18 10.5 32 0.844 0.720 0.124 48 48 11.0 34 0.999 0.852 0.147;19 19 13.4 36 1.364 1.163 0.201 49 49 7.0 38 0.794 0.677 0.117
20 20 12.5 39 1.493 1,273 0.220 50 50 14.4 46 2.394 2.041 0.35321 21 12.5 1.203 1.026 0,177 51 51 14.0 37 1.505 1 283 0 22222 22 12.5 32 1.005 0.857 0.148 52 52 12.5 41 1.650 1.407 0.243
23 23 11.0 32 0.884 0.754 0.130 53 53 13.6 41 1.796 1.53.1 . 0.265
24 24 9.5 35 0.914 0.779 0.135 54 54 11.5 38 1.304 1,112 —0192
25 25 11.0 35 1.058 0.902 0.156 55 55 13.0 40 1.634 1.393 0.241
26 26 12,0 39 1.453 1.239 0.214 56 56 12.0 30 0.848 0.723 -- 0.125
27 27 10.0 41 1.320 1.126 0.194 57 57 10.5 31 0.793 0.676

*28 28 12.0 37 1.290 1.100 0.190 58 58 7.8 56 1.921 1.638 ----- 0.285
■29 29 9.0 34 0.817 0.697 0,120 59 59 11.0 36 1.120 0.955 0.165
30 30 11.0 37 1.183 1.009 0.174 60 60 7.5 0,16043 1.089 0.929

Total I 33.71 28.74 4.97 Total general 69.22 59.03 10.20
Diametrul mediu al lotului(cm) 36.26

1ing. Samsodan Vasi ing. Pa Vlad
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Nr. LotB88
Fisa inventar Buştean P.2260259803990 Specia GO Clasa A

Fila 2

voîuîwSF
coaja

(mc)14.73

VOTvoraiam 
lungim etai 
e(m) la 

miiln

VOTWT VOToiamer 
ru la 
mijloc

Nr.Nr uniterunitar
brut
(mr\

Nr.unitar
coaja

lmrM4

unitarunitar
brut

lungim
e(m)

Nr PiesPies netCrt.netcn eiei %rmmfmrt
0.1430.82742 0.B707.0910.062 916.0 0.36230 0.42461 61

40 0.754 0.64392 6.00.163 920.9458.0 42 1.1086262
6.0000.0001.037 0.179 93 9363 13.4 34 1.21663

0.000 0.000940.165 940.95536 1.12064 64 11.0
0-0000.000950.955 0.165 9536 1.12065 11.065
0.0000.000960.126 960.72933 0.85566 66 10.0
0.0000.000970.227 9735 1.539 1.31267 16.067
0.0000.0000.074 98 980.503 0.42968 68 4.0 40
0.0000.000990.535 0,092 9969 69 7.8 32 0.627
0,0000.0000.077 100 1000,44630 0.52370 70 7.4
0.0000.0000.089 101 1010.51571 71 0.6048.0 31
0.0000.0000.118 102 1020.68672 72 10.0 32 0.804

0.000 0.00010373 73 12.0 35 0.984 0.170 1031.154
o.coo0.0001040.686 0.118 10474 74 10.0 32 0.804
0.0000.0000,231 105 1057.5 75 8,0 50 1.571 1,340
0.0000.0001060.597 0.509 0.088 10676 76 5.0 39

77 77 0.0000.00013.6 1.624 1.385 0.239 107 10739
0.000 0.00078 78 1.126 0.960 0.166 108 10814.0 32

0.0000 0000.120 109 1090.818 0.69879 79 8.5 35
0.0000.0001.058 0.902 0.156 110 11011.080 80 35
0.0000.0000.134 11181 81 10.0 34 0.908 0,774 111
0 0000.156 112 0.0001.058 0.902 11282 82 3511.0

0.165 113 113 0.000 0.000
OOQD

83 83 11.0 36 1.120 0.955
0.804 0.686 0.118 114 114 0.0003284 84 10.0

0,113 115 115 0.000 Q.pOO33 0.770 0.65785 85 9.0
0.100 116 11638 0.680 0.580 0.00086 6.0 0.00086

47 1.388 1.184 0.204 117 117 0.000 OOOQ87 8.087
88 38 0.794 0.677 0.117 118 118 0.000 0.00088 7.0

1.064 0.184 119 11989 89 38 1.248 0.00011.0 0.000
39 1.553 1.324 0,229 120 12090 13.0 0.000 0,00090

14.80'29.52 4.35 Total generaiTotal 25.17 100.47 / 85.67
Diametrul mediu al lotului(cm) 3^.26

ing. Samsodan Vasile ing. Paj Iad
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crp1@2alausj.ro

Primăria <primaria@zalausj.ro> 
08/05/2023 10:15
'CRP1-Centrul de Relaţii cu Publicul 
FW: referat preţ de pornire 
referat preţ de pornire .pdf

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

From: Ocolul Silvic Stejarul <ocolul_silvic_stejarul(5)Yahoo.com>
Sent: Monday, May 8, 2023 9:47 AM
To: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU <primaria(5)zalausj.ro>; Brindea Claudia <brindeaclaudia@zalausj.ro> 
Subject: referat preţ de pornire
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MUNICIPIPL ZAPĂP 
c:ojNîsix.ixTi:- x.€>c:aX^

.450016 - Zălâ.vi, Piafa luliu Maniu nr.3, .Sâîaj
Telefon; <4p)/260/610550 

' htţp: //WWW. zal auşj. ro
Fax. <403>/260/661869 

e-mail: primarîa^zâiausj.ro

HOTĂRÂREA NR.70 
din 23 martie 2023

Privind modificarea volumului de masă lemnoasă stabilit pentru recoltare de către 
Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2023 din fondul forestier proprietatea publică a 

Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.4S8
din 16 decembrie 2022

Consiliul local al Municipiului Zalău; 
Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr.14.847 din 22.02.2023 şi 
Raportul de specialitate comun al Direcţiei patrimoniu şi al Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr. 
14.854 din 22.02.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Contractul de prestări servicii silvice nr.61678 dinlO. 12.2009 încheiat între Municipiul 

Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 458 din 16 decembrie 2022 privind 

adoptarea unor măsuri referitoare la administrarea pădurilor proprietatea publică a Municipiului 
Zalău pentru anul 2023;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 480 din 27 decembrie 2022 privind 
aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul de producţie 2023 şi a preţului de 
vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului 
Zalău;

-Prevederile art.4 alin.(l), art.6 alin.(l), alin.(3), alin.(4), alin. (5), art.lO aiin.(4) şi art.45 
alin.(l) din H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică, modificată şi completată cu H.G. nr.99/2023;

-Prevederile cuprinse în Legea nr.46/2008 - Codul Silvic;
-Prevederile art.286 alin.'(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alm.(2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196 

9 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codid administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l, Modificarea volumului de masă lemnoasă de la 4452,19 mc la 4586,94 mc, stabilit 
pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2023 din fondul forestier 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.458 din 16 
decembrie 2022, cu cantitatea de 134,75 mc de masă lemnoasă, prin actele de punere în valoare, 
din care 101,68 mc sunt produse accidentale I şi 33,07 mc sunt produse accidentale II, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea modului de valorificare a cantităţii de 134,75 mc masă lemnoasă în anul 
2023 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, ca lemn fasonat, prin vânzare 
ia licitaţie publică.

Art3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul 
Silvic Stejarul Zalău.

1



Art4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia administraţie publică;
-Direcţia patrimoniu, Direcţia economică, Direcţia tehnică; 
-Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

PREŞEDINTE DE ŞmiNTÂ, 
Teodor Bâfâjel^N

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

, Marina Bianca Fazacaş
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Lista partizilor pentru.cotnpletarea masei lemnoase de.exploatat pe ahul 2023 
din fondul forestier al Municipiului 7aia..

Anexa 1
VNr. Nr. Partida 

FOND/SUMAI 
23002S980Q180

Anul de 
producţie

■%

UPCrt. voluni/mc/uu.a. Lucrare 

Accidentale I

Suprafaţa /ha

13.4
13.4

1 a;023 I Zalau
Total Produse Accidentate 
■ _ I I I ~12B:13B.C
Total Produse Accidentale II 

Total General

12A:13A
101.68 
101. te 
33.07 
33.07

134.75

2 t 23002S980019Q 2023 Accidentale, n M
6.4

19.8intoemit
ing.Samsodan Vasile...^—i sef ocol 

ing.,St^rrVasi.ţe
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Anexa nr la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului 
Zalău nr ^ dinJŞ^lS
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MUNICIPIUL 5^ALĂU
coisrsmruL local

450016 - Zalâu, Piaţa Itiliu Ivlaniu nr.3. Judeţul Sâlaj 
Telefon: (40)/260/610550 
hţtp ;//wvy w. jsalausJ.ro

Tax.(40)/260/661869
e-mail: primaria@zalaufij.ro

HOTĂRÂREA NR. 480 
din 27 decembrie 2022

Privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul de producţie 2023 şi a 
preţului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea

publică a Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobaie al Primarului Municipiului Zalău nr. 98666 din 13.12.2022 şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău nr. 98667 din 13.12.2022;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 214 din 18.08.2016;
-Contractul de prestări servicii silvice nr.61678/10.12.2009, încheiat între Municipiul Zalău şi 

Ocolul Silvic Stejarul Zalău;
-Prevederile art.l lit.k), lit.r) şi art.45 alin.(12) din H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-Dispoziţiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic;
- Prevederile art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- în baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, alin..(14), art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196 

alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior ce va fi valorificat în 
anul de producţie 2023, ce reprezintă preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit 

^ în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupă de specii, de gradul de accesibilitate, de 
sortiment şi se utilizează pentru calculul preţului APV, conform Anexei nr, 1

Art.2. Se aprobă preţul de vânzare directă, a masei lemnoase fasonate structurate pe specii, 
conform Anexei nr. 2.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul
Zalău.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia patrimoniu; Direcţia economică; Direcţia tehnică;
- Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

PREŞEDINTE D^EEmm 
TeodidrStc^elK' I lM 

( re

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL: 
Ma rina^ian^a-E^a caş>»,

DAP/SJ/MC-<1

4 *AL

5^^
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MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău. Piaţa luliu iManiu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (4P)/260/610550 
htiţ>://www. zalausj.ro

Fax. (40)/260/661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 458 
din 16 decembrie 2022

Privind adoptarea unor măsuri referitoare la administrarea pădurilor proprietate publică a
Municipiului Zalău, pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 96225 din 06.12.2022 şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău nr. 96226 din 06.12.2022;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Parteneriatul nr.78678/08.12.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău şi 

Contractul de prestări sei-vicii silvice m-.61678/10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 386 din 16 decembrie 2021; Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nor. 350 din 23 noiembrie 2017;

-Prevederile art.4 alin.(l), art.6 alin.(l), alin.(3), alin.(4), alin.(5), art.ll alin.(2) şi art.45 alin.(l) din 
H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică;

-Prevederile Legii nr.56/2010 cu privire la obligativitatea constituirii fondului de accesibilizare a 
pădurilor precum şi dispoziţiile art.33 alin.(2) lit.f) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic;

-Prevederile art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
în baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, alin.(14), art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) 

lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Aprobarea volumului de 4452,19 mc masă lemnoasă stabilită pentru recoltare de Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău pentru anul 2023, din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, prin actele de 
punere în valoare, provenită din produse principale, conform Anexei nr. 1, rezultând un volum total de 
4452,19 mc care va fi exploatat în anul 2023.

Art.2. Stabilirea modului de valorificare a cantităţii de 4452,19 mc masă lemnoasă în anul 2023 din 
fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, ca lemn fasonat.

Art.3. Aprobarea constituirii ca şi rezervă de 20% pentru precomptafe, a partidei provenită din APV nr. 
2200259803990, cu un volum de 890 mc de produse principale, urmând ca rezerva să fie exploatată după 15 
septembrie 2023, în cazul în care nu vor apărea produse accidentale.

Art.4. Stabilirea şi aprobai'ea criteriilor, volumelor şi priorităţilor privind valorificarea masei lemnoase 
pentru anul 2023, astfel:

A. Criteriile şi priorităţile de valorificare a masei lemnoase care urmează să fie exploatată în anul 
2023 sunt următoarele:

A.l. Lemnul de foc, precum şi lemnul rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maxim 
24 cm va fi valorificat prin vanzare directă ca lemn fasonat către:

a) populaţie în baza cererilor depuse până la data de 31 iulie, conform parteneriatului;
b) unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul local al Municipiului Zalău, care 

nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;
1
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c) consumul propriu al proprietarului/administratorului/prestatorului de servicii al fondului forestier 
proprietate publică a unităţii administrative-teritoriale respectiv a Municipiului Zalău respectiv Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău;

d) consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale întreprinderilor 
familiale, asociaţiilor si fundaţiilor înfiinţate conform legii de pe raza Municipiului Zalău;

După asigurarea necesarului prevăzut în aliniatele de mai sus lemnul fasonat se poate 
altor solicitanţi din unităti administrative învecinate în baza unor parteneriate 
Stejarul şi respectivele unităţi administrativ teritoriale cu acordul proprietarului.

A.2. Lemnul cu diametrul peste 24 cm la căpătui subţire va fi valorificat ca lemn fasonat prin vânzare 
în licitaţie publică sau prin negociere ca lemn fasonat. După parcurgerea tuturor procedurilor de 
valorificare prin licitaţie/negociere/vânzare directă acest sortiment de lemn poate fi vândut direct oricărei 
persoane fizice sau juridice solicitante, conform art. 51 din HG 715/2017 şi conform criteriilor de la punctul

valorifica 
încheiate între Ocolul Silvic

B. Volumul de masă lemnoasă care se va valorifica în anul 2023 este de 4452,19 mc din cota anului de 
producţie 2023. Acest volum va fi valorificat astfel:

B.l. Volumul lemnului de foc, precum şi lemnul rotund şi despicat de lucru cu diametrul la căpătui 
gros de maxim 24 cm, care va fi valorificat prin vânzare directă ca lemn fasonat este de aproximativ 
2660,19 mc din care:

a) volumul propus pentru valorificare către consumul populaţiei de pe raza teritorială a Municipiului 
Zalău este de 2440,19 mc;

b) volumul propus pentru prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unităţii 
^ administrativ-teritoriale a Municipiului Zalău, respectiv Ocolul Silvic Stejarul Zalau, necesar pentru

competintele personalului şi încălzirea sediului, este de 120 mc;
c) volumul de 100 mc pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor si fundaţiilor înfiinţate conform legii de 
Municipiului Zalău;

în funcţie de volumul rămas disponibil la 31.07.2023, în urma centralizării tuturor cererilor depuse de 
către populaţie conform parteneriatului încheiat intre Ocolul Silvic Stejarul Zalău şi Municipiului Zalău va fi 
valorificată masa lemnoasă şi altor solicitanţi.

B.2. Volumul lemnului peste 24 cm la căpătui gros care va fi valorificat ca lemn fasonat prin vânzare 
în licitaţie publică sau prin negociere ca lemn fasonat sau prin vânzare directă este de aproximativ 1792

pe raza

mc.
Lemnul cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, poate fi vândut direct către persoane fizice şi 

către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul local care nu desfăşoară activitate 
economică, în conformitate cu art. 45 alin. 11) din HG nr.715/2017, astfel:

a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;
b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.

Art.5. Aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a 
Municipiului Zalău, care reprezintă 0,5% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii 
provenite din produse principale şi accidentale I pentru anul 2023, respectiv a fondului de conservare şi 
regenerare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalău, care reprezintă 15% din valoarea 
masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale şi accidentale I pentru 
anul 2023.

Art.6. Alimentarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se face la data la care resursele 
prevăzute art. 33 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic devin exigibile, sumele vor fi virate în 
contul RO54RNCB0214110733790017 deschis la BCR Zalău.

Art.7. Prelungirea Parteneriatului nr. 78678 din 08.12.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul 
Silvic Stejarul Zalău, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, şi punerea la dispoziţia persoanelor fizice şi 
unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local a unui 
volum de 2440,19 mc prin vânzare directă la preţul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 
Zalău pentru anul 2023, prin încheierea unui act adiţional.
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Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu;
Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
Primarul municipiului Zalău;
Direcţia administraţie publică;
Direcţia Patrimoniu, Direcţia economică; Direcţia Tehnică; 
Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

PREŞEDINTE DE Ş. 
Teodor Bălfif

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL: 
Marina Biancajlazacaş

DAP/SJ/MC-4 ex

3



(•
!
I
I

Lista partizilor ce urmeaza a fi exploatate in anul de producţie 2023 
___ ^"fondul forestier al Municipiului Zalau

Lucrare

Anexa 1
Nr. Nr. Partida 

SUMAL
Anul de 

producţieCrt. UP u.a. volum/mc/uSuprafaţa /ha1 2200259803190
2200259803980
22002598039901 
2200259804010 
2200259804020 

l200259804030~' 
22002S980404O ' 
2200259804050 '

2023
2023

I Zalau 
I Zalau 
I Zalau

a55E2 Progresive I 
Tăieri Rase împăduriri 

Progresive IV 
Taleri Rase împăduriri 

Progresive II 
Progresive I 
Progresive II 
JProgresîye i

5.5 762.7925J3 2023 1.8 313.182A4 2023
2023

8.9I Zalau 1679.323C5 1 181.76
193.21
137.99

I Zalau 51A6 2023 5.6I Zalau 
I Zalau

33A7 1.42023 26E8 202?. 2.3I Zalau 230.9726F 1.4 205.669 2200259804070 11B;15;16A,8 
;57B,D,F 

I I Zalau 52A
Iota! Produse Principale ‘

Total General

2023 i Zalau
Accidentale i 2 205.3110 2200259804120 2023
Progresive III 5 542.02

34.9 4452.19
întocmit
ing. Samscdan Vasile

34.9 4452.iS
sef ocol 
ing. Stan Vasile

. -r

CONTRASEiVlMEAZĂ
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HOTĂRÂREA NR. 214 
din 18 august 2016

Privind adoptarea unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietatea publică 
a Municipiului Zalău respectiv, aprobarea metodologiei de calcul a preţului de 
referinţă al masei lemnoase pe picior, în vederea stabilirii preţului de pornire la 
licitaţie pentru fiecare partidă/lot/piesă, precum şi preturile de valorificare prin 
vânzarea directă a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a

Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere; referatul comun al Direcţiei Patrimoniu şi Ocolului Silvic 

nr.51087/02.08.2016, Referatul Ocolului Silvic Stejarul Zalău nr.Stejarul Zalău
2220/30.06.2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă al 
masei lemnoase pe picior, în vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pentru 
fiecare partidă/lot/piesă, precum şi preţurile de valorificare prin vânzarea directă a 
masei lemnoase şi Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local

Dispoziţiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, ale art. 2 alin. 4, art. 53 lit. a) şi b), 
art. 61 alin. 1 din HG nr. 924/04.11.2015 privind Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, ale HCL nr. 187/14.07.2016 de 
modificare a HCL a Mm. Zalău nr. 21/ 25.01.2016 privind aprobarea volumului şi a 
modului de valorificare a masei lemnoase ce se va exploata în anul 2016, provenită 
din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Zalău

Prevederile art.3 alin. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, art. 36 alin. 2 lit. c), art. 115 alin. 1 lit. b) şi art. 123 alin.2 
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;

în baza art. art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.
republicată;

HOTĂRĂŞTE:^ 4

Art.l. Aprobarea METODOLOGIEI de fundamentare a preţului de referinţă al 
masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a 
municipiului Zalău în vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pentru fiecare 
partidă /lot/piesă care face obiectul vânzării prin licitaţie sau negociere precum şi 
fundamentarea preţurilor de valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietatea publică a municipiului Zalau, conform Anexei nr. 1 (cu 
subanexele 1,2,3), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea preţului de vînzare directă, fără licitaţie şi fără negociere, a 
lemnului de foc şi al lemnului de lucru fasonat din fondul forestier proprietatea 
publică a Municipiului Zalău, pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi 
unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau 
bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoanelor fizice, conform
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ANEXEI 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, (ftmdamentate conf anexei 
3 din METODOLOGIE).

Arf.3. Aprobarea demersurilor necesare pentru achiziţia serviciului de specilaitate 
prestare de servicii — exploatări forestiere, ce constă în recoltarea masei lemnoase ce 
a fost aprobată pentru exploatarea în bloc a cantităţii de 1563mc pentru care s-au 
întocmit 12 acte de punere în valoare.

Contravaloarea prestaţiei este de 81557,18 lei (fără TVA) şi a fost stabilită de 
prestator în baza devizelor estimative efectuate pentru fiecare APV în parte.

Aprobarea decontării sumei de 81557,18 lei (fără TVA) din creditele bugetare 
aprobate la începutul anului pentru derularea Contractului de prestări servicii silvice 

61678/10,12.2009 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău. 
Art4. La data adoptării prezentei se abrogă HCL nr. 36/25.02.2013 privind 

aprobarea preţurilor de vânzare ale masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 
Municipiului Zalău şi HCL nr. 164/06.07.2016 privind modificarea HCL nr. 311/2016 
privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru vânzarea de buştean de gater din 
speciile de fag, gorun şi paltin.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul 
Silvic Stejarul Zalău.

Art.6 . Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică locală,
- Direcţia Patrimoniu,
- Direcţia economică
-Direcţia Tehnică
- Ocolul Silvic Stejarul Zalău

nr.

I
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