
Organizatorul licitatiei - Primaria comunei Jitia, judetul Vrancea, str. Principala, nr. 5, loc. Jitia, cod 
627185. tel/fax: 0237/259949, e-mail:primarie(@.jitia.infoprimarie.ro. 
Data si ora desfasurarii licitatiei: 07.08.2018, ora 12.00. 
Locul desfasurarii licitatiei: Sediul Prirnariei Jitia.judetul Vrancea, str. Principals nr. 5, loc. Jitia. 
Tipul licitatiei: Licitatie publica deschisa, cu preselectie, prin prezentarea ofertelor in plic inchis ~i 
sigilat. 
Licitatia este organizata ~i se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 715/2017. 
Data si ora organizarii preselectei: 01.08.2018, ora 12.00. 
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscrierea la 
licitatie: 01.08.2018, ora 11.00, la sediul Primariei Jitia. 
Lista loturilor care se liciteaza si pretul de pomire a licitatiei, pentru fiecare partida sunt afisate la 
sediul organizatorului si pe site-ul wvvw.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie este de 102 m.c. din care pe sortimente ~i pe specii: 

lemn pentru cherestea: 102 m.c. 
respectiv pe specii si grupe de specii : 

fag-102 m.c. 
Lemnul fasonat oferit spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat. 
Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat dupa incheierea licitatiei se supune procedurii de 
vanzare prin negociere, in aceiasi zi, in conditiile prevazute de Regulamentul mentionat mai sus ~i de 
alte reglernentari in vigoare. 
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul organizatorului licitatiei, incepand cu data de 
26.07.2018. 
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul maxim de 
I 0 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului 
economic/grupului de operatori econornici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa 
lernnoasa respectiva ~i pierderea garantiei de contractare aferente. 
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii: 

a) nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din 
culpa operatorului economic; 

b) nu a constituit garantia de buna executie. la data incheierii contractului; 
c) i~i retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
d) a fost incheiat in termen contractul de vanzare-curnparare a masei lemnoase, iar valoarea 

garantiei. cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art. 66 alin. ( 1) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea 
garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 
Alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul organizatorului licitatiei, de la domnul Paun Ion, 
primar. tel. 0768832499, 0237/259949. 

ANUNT 
privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de lemn fasonat 

NR. 2218 DIN 25.07.2018 

ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA JITIA 
PRIMA.RIA 

comuna Jitia,judetul Vrancea, cod postal 627185, CUI: 4350696, 
tell/ax 0237159949, e-mail: primarie@jitia.i11foprimarie.ro 
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