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1. OBIECTUL LICITAȚIEI  

 

Obiectul licitației îl constituie vânzarea cantității de 44,61 mc volum brut masă lemnoasă pe 

picior, existentă pe amplasamentul imobilului situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, 

nr. 9-15, Județul Dâmbovița. 

Structura masei lemnoase pe picior, ce face obiectul vânzării se regăsește în Actul de punere 

în valoare nr. 20034/2100035300530/23.03.2021 eliberat de Direcția Silvică Dâmbovița - Ocolul 

Silvic Târgoviște. 

Scopul valorificării masei lemnoase este defrișarea zonei respective, unde urmează să fie 

realizate investiții. 

În situația în care agenții economici își manifestă intenția de a viziona masa lemnoasă pe 

picior, care face obiectul valorificării prin vânzare, aceștia vor depune în acest sens o solicitare scrisă 

la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Primăria Municipiului Târgoviște, iar 

pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată tuturor 

solicitanților. 

 

2. PROCEDURA DE VÂNZARE 

 

 Vânzarea masei lemnoase volum brut pe picior, prezentată la punctul 1 a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local Târgoviște nr. ......../............................. . 

Procedura de vânzare este licitație publică cu preselecție, de tipul licitație în plic închis. 

Vânzarea se face integral, pentru cantitatea de 44,61 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, 

cu respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017. 

 

3. ELEMENTE DE PREŢ – GARANŢII 

 

Prețul de pornire al licitației se exprimă în lei/mc, și este de ................... lei/mc fără T.V.A., 

volum brut masă lemnoasă pe picior.  

           Documentația întocmită în vederea vânzării (Caietul de sarcini, Actul de punere în valoare) se 

pun la dispoziția solicitanților, contra cost în valoare de 200 lei, la sediul Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat, str. Revoluției, nr. 2-4, pe suport de hârtie sau e-mail.  

           Operatorii economici vor achita taxa de participare la licitație în suma de 150 lei, care va fi 

achitată la caseria Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.   

Garanția de contractare este în cuantum de 5% din prețul de pornire al licitației pentru întreaga 

cantitate de 44,61 mc masă lemnoasă. Garanția de contractare va fi restituită integral tuturor 

participanților, cu excepția ofertantului care a fost declarat câștigător, în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data încheierii procesului-verbal de adjudecare, în baza unei cereri întocmite în acest sens. 

În vederea participării la licititație, fiecare ofertant va achita la caseria Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat, garanția de contractare, sau în contul 

RO80TREZ2715006XXX000246, deschis la Trezoreria Târgoviște, CUI 13998965, dovada urmând 

a fi făcută cu minim 2 ore înaintea începerii ședinței de licitație, documentul fiind predat la 

secretariatul comisiei de licitație. 

Pentru ofertantul declarat câștigător al licitației, garanția de contractare se consideră ca plată 

parțială din valoarea totală a masei lemnoase. 

Revocarea ofertei depuse de către ofertantul declarat câștigător, refuzul acestuia de a achita 

prețul convenit sau de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare de 

la data încheierii procesului-verbal al licitației, conduce atât la pierderea garanției de contractare, cât 

și la plata de daune-interese, respectiv 5% din valoarea inițială.  

 

 

Încheierea contractului de vânzare a lemnului care s-a adjudecat prin licitație are loc în termen 

de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației și se face la sediul organizatorului. 

Ofertantul declarat câștigător va achita integral contravaloarea masei lemnoase, până la data 

semnării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv maxim 10 zile de la data încheierii procesului-



verbal al licitației. La încheierea contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte documentele 

financiar-contabile care să ateste efectuarea plății masei lemnoase licitate. 

 

4. PRESELECTIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE 

 

Conform art. 21 (1) din Anexa la H.G. nr.715/2017, preselecția este organizată cu minim 5 

zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației. 

Comisia de preselecție numită prin dispoziție este formată din 5 membri (din care se vor alege 

președintele și secretarul), aceasta își desfășoară activitatea dacă sunt prezenți două treimi din 

membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității simple, fiind totodată aplicabile prevederile Legii 

nr. 161/2003. 

Data preselecției agenților economici care doresc să participe la licitația de masă lemnoasă, 

va fi comunicată ulterior prin anunț publicat pe site-ul: www.pmtgv.ro și afișaj la sediul Primărie 

Municipiului Târgoviște și la sediul Direcției Silvice Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște. . 

Licitația nu poate avea loc dacă nu se prezintă minim două oferte în plic sigilat, aceasta 
presupune că în urma preselecției, trebuie să existe minim 2 agenți economici ale căror documente 
corespund solicitărilor prevăzute la pct. 4 din Caietul de sarcini. 

Pentru participarea la licitație, conform art. 21(5) din Anexa la H.G. nr.715/2017 agenții 
economici interesați trebuie să depună, în plic sigilat la Registratura Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat, cu cel puțin 2 ore înainte de ziua și ora preselecției care vor fi 
comunicate,  următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere la licitația de masă lemnoasă pe picior, la care trebuie să anexeze 
următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al 
operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 

a) împuternicire (procură) acordată reprezentantului desemnat să participe la licitație 
(original), precum și copia actului de identitate a acestuia; 

b) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, 
după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest 
document se prezintă în copie conformă cu originalul; 

c) dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat, valabil ca 
termen, eliberat de organul fiscal competent, atât pentru bugetul de stat (Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice), cât și pentru bugetul local (instituția abilitată din localitatea de reședință a 
operatorului economic);  

d) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului; 

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu 
are datorii restante față de Consiliul Județean Dâmbovița; 

f) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, 
valabil și cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al 
operatorului economic; 

g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici. 

 
2. Cererea și documentația prevăzute la punctul 1 lit. a) - lit. g) se pot depune la organizatorul 

licitației prin una dintre următoarele modalități: 
- direct la Registratura Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pe hârtie; 
- prin poștă/curier, pe hârtie. 
Agenții economici care nu au depus în termen toate documentele solicitate nu vor fi 

primiți la licitație. 

Comisia de preselecție analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște 

admiterea cererii de participare la licitație sau respingerea motivată a acesteia. Hotărârea comisiei 

de preselecție se afișează la sediul instituției, în aceiași zi. 

Agenții economici care consideră că au fost respinși din motive neîntemeiate sau că nu au fost 

respectate prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase și ale caietului de sarcini pot face 

contestație. 

Contestația se formulează în scris, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului 

preselecției, iar soluționarea contestației se va face în termen de 24 de ore de la depunerea ei. 

http://www.pmtgv.ro/


 

5. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

 

Licitația este precedată de:  

- adoptarea hotărârii Municipiului Târgoviște prin care se aprobă prețul de pornire a licitației, 

garanția de contractare, Caietul de sarcini și Contractul cadru de vânzare-cumpărare; 

- constituirea prin dispoziție a celor 3 comisii: comisia de preselecție și comisia de licitație 

(comisia de licitație poate fi aceeași sau diferită de cea de preselecție și având în componență 5 

membri), precum și comisia de soluționare a eventualelor contestații depuse în etapele de preselecție 

și/sau licitație (având în componență 3 membri); 

- publicarea anunțului de licitație cu minim 10 zile calendaristice înainte de licitație pe site-

ul: www.pmtgv.ro, afișaj la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște și la sediul Ocolului Silvic 

Târgoviște; 

Pentru participarea la licitație, agenții economici admiși la preselecție trebuie să achite, 

anterior începerii ședinței de licitație garanția de contractare. 
Dovada achitării garanției de contractare se va depune, în mod obligatoriu, la sediul Direcției 

de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, cu cel puțin 2 ore înainte de începerea ședinței de 

licitație. Prezentarea dovezii în timpul ședinței de licitație nu dă dreptul agentului economic respectiv 

să participe la licitație. 

Garanția de contractare se restituie agenților economici care nu câștigă licitația în termen de 

cel mult 3 zile lucrătoare, în baza unei cereri formulate, în scris, în acest sens. 

Garanția de contractare nu se restituie agentului economic câștigător al licitației, care nu 

încheie contractul de vânzare-cumpărare în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data licitației. 

Agenții economici admiși la licitație vor depune ofertele scrise, în plic închis și sigilat, cu 

mențiunea „Pentru licitația în vederea valorificării prin vânzare a cantității de 44,61 mc volum brut 

masă lemnoasă fasonată", la Registratura Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat 

Târgoviște, până la data comunicată în anunț pe site-ul: www.pmtgv.ro, afișaj la sediul Primăriei 

Municipiului Târgoviște și la sediul Ocolului Silvic Târgoviște; 

 Ofertele sosite la sediul instituției noastre după data licitației se restituie ofertantului, prin 

poștă, nedesigilate. 
Desfășurarea licitației va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște în data de 

........................, ora ..............., sala de consiliu a Primăriei Târgoviște.  

Ședința de licitație este condusă de președintele comisiei de licitație. 

În ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt minimum doi 

participanți la licitație, președintele comisiei de licitație anunță obiectul licitației, face prezența 

participanților la licitație și prezintă numerele de înregistrare ale plicurilor sigilate, conținând ofertele 

agenților economici atestați și admiși la licitație. 

Comisia de licitație verifică dacă agenții economici care au depus oferte în plic au achitat 

garanția de contractare a masei lemnoase (5%). 

Ofertele agenților economici care nu fac dovada achitării garanției de contractare nu vor fi 

luate în considerare și nu vor fi deschise. 

Comisia de licitație verifică dacă toate ofertele au fost depuse în termenul stabilit. 

Ofertele agenților economici depuse după termenul stabilit, nu vor fi luate în considerare 

și nu vor fi deschise. 

          Comisia de licitație desigilează plicurile și se citesc ofertele.  
Se iau în considerare ofertele care consemnează un preț exprimat în lei/mc și care este mai 

mare sau egal decât/cu prețul de pornire. 

Pentru ca masa lemnoasă să poată fi adjudecată, trebuie să existe cel puțin două oferte 

valabile. 

Se consideră câștigătoare oferta agentului economic care a oferit cel mai mare preț și care, în 

mod obligatoriu este egală sau mai mare cu prețul de pornire a licitației publice. 

În cazul în care există ofertă câștigătoare, egală, din partea a doi sau mai mulți agenți 

economici, licitația în plic închis se transformă în licitație publică deschisă cu strigare conform art. 

30 alin. (2) din anexa la nr.715/2017, respectiv: 

- se pornește de la prețurile egale oferite în plic; 

-     se anunță pasul de licitare în lei, care reprezintă 5% din prețul de pornire a licitației; 



           -    toate strigările se consideră licitări, ofertant câștigător fiind declarat agentul economic care 

a oferit prețul cel mai mare după trei strigări succesive.   

Comisia de licitație are obligația de a încheia un proces-verbal al licitației care va fi semnat 

atât de membrii comisiei de licitație, cât și de participanți. 

Facem precizarea că dacă pentru materialul lemnos nu s-au depus la prima licitație minim 2 

oferte în plic, licitația nu poate avea loc. Adjudecarea masei lemnoase cu o singură ofertă este 

acceptată de către comisia de licitație numai începând cu a doua etapă de licitație.  

Conform anunțului de licitație, licitația va fi reluată săptămânal, în fiecare zi de marți orele 

1300, până la adjudecarea celor 44,61 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, fără publicarea altor 

anunțuri pe site-urile prevăzute la pct. 5, al treilea alineat, din prezentul Caiet de sarcini, fiind posibilă 

adjudecarea și în cazul primirii unei singure oferte de preț. 

Agenții economici care consideră că nu au fost respectate prevederile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase și ale caietului de sarcini, în legătură cu desfășurarea ședinței de licitație 

și/sau cu rezultatele acesteia, pot formula contestație, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea 

ședinței de licitație. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către comisia constituită în acest 

sens prin dispoziție, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea lor, iar soluția se comunică 

contestatarului. 

 

6. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE 

 

Vânzarea se face cu respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017. 

Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior, furnizată în baza contractului se 

efectuează în conformitate cu "Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de 

colectare, scoatere și transport al materialului lemnos", aprobate prin Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011.  

Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor "Normelor referitoare 

la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare 

a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund", aprobate prin H.G. 996/2008. 

Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului - 
O.U.G. nr. 195/2005, a normelor privind sănătatea și securitatea în muncă - Legea nr. 319/2006, a 
normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier aprobate prin Ordinul nr. 1654/2000 
a Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului înconjurător, precum și a altor acte normative prevăzute 
în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract. 

 

7. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE 
 
Agentul economic autorizat declarat ofertant câștigător, cu care s-a semnat contractul de 

vânzare-cumpărare în maxim 10 zile de la adjudecare, va respecta întocmai regulile silvice de 
exploatare, prevăzute în Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr.1540/2011 

Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea 
autorizației de exploatare și predare pe bază de proces-verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic 
și un reprezentant al Primăriei Municipiului Târgoviște și gestionarul împuternicit prin delegație 
scrisă de către cumpărător. 

Predarea masei lemnoase se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, 
actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere 
silvic de către șeful ocolului silvic în competența căruia se află imobilul. 

Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizație de exploatare, 
proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte sau după termenele prevăzute 
în aceste documente. 

Autorizația de exploatare se va elibera de către Ocolul Silvic Târgoviște, la cererea Primăriei 
Municipiului Târgoviște, în favoarea agentului economic declarat ofertant câștigător și se va ridica 
de către agentul economic sau delegatul împuternicit al agentului economic. 

În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul 
tip, se vor menționa în mod expres numărul ciocanelor de marcat și vopseaua folosită la marcarea 
arborilor ce urmează a se exploata. 

Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatelor să nu depășească 1/3 din 

diametrul secțiunii acestora, iar la arbori mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm; 



În perioadele cu precipitații abundente, cu sol mlăștinos, este interzisă colectarea masei 

lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective. 

La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea 

întregului volum de masă lemnoasă comerciabil aferent actului de punere în valoare cât și strângerea 

resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci și vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn 

putregăios). 

            Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați. 

            Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor pe care se transportă 

lemnul. 

Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării 

masei lemnoase, normele de protecția muncii în exploatări forestiere și este obligația echipelor de 

muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă. 

În cazul în care se aduc prejudicii solului, cumpărătorul masei lemnoase are obligația de a 

efectua remedieri pentru a-1 aduce în starea inițială existentă la preluarea masei lemnoase, în caz 

contrar Primăria Municipiului Târgoviște va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina 

cumpărătorului (cauțiunea de bună execuție). 

Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru, inclusiv 

prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și 

stingere a incendiilor. 

            Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută. 

Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita 

aglomerarea acestora și a căilor de acces. 

În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin 

împrăștierea de rumeguș sau nisip, care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de 

depozitare. 

Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea masei lemnoase și (sau) să oprească transportul 

de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de 

sarcini. 

Conform actelor normative specifice exploatării masei lemnoase volum brut pe picior, nu pot 

fi înscrise în Caietul de sarcini obligațiile referitoare la scoaterea din pământ a tuturor cioatelor rămase 

după exploatare, inclusiv a rădăcinilor acestora.  

Lucrările respective nu se regăsesc nici în certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare 

forestieră, fiind atributul exclusiv al proprietarului/administratorului terenului de a contracta astfel de 

operațiuni cu agenți economici autorizați, în vederea eliberării definitive a terenului. 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare-cumpărare. 

Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. 

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu agentul economic se va face în termen de 

maxim 10 zile lucrătoare de la data licitației. 

Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, 

revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. 

În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de maxim 3 zile lucrătoare contravaloarea 

garanției de contractare, pe baza unei cereri înregistrată la Direcția de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat. 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu prevederile legislației în vigoare 

privind exploatarea masei lemnoase. 

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite 

de ofertanți. 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Târgoviște  nr. 

........../............................. . 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 



 

MODEL CADRU DE CONTRACT DE VÂNZARE-

CUMPĂRARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

         Între MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, CUI 4279944, cu sediul în Târgoviște, str. 

Revoluției, nr. 1-3, reprezentat Primar Jr. Daniel Cristian Stan, în calitate de vânzător 

și 

Subscrisa  ......................................................  , cu sediul în  ......................................... , cod 

fiscal  ......................................... , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  ....................... , cont 

bancar ............................  , tel.  ...................... , reprezentată prin  .............................. , în calitate de 

cumpărător, a intervenit prezentul contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

            Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea, respectiv cumpărarea unei cantități de 44,61 

mc masă lemnoasă pe picior, de pe amplasamentul imobilului din str. Calea Ialomiței, nr. 9-15,   

proprietatea Municipiului Târgoviște, având o structură dimensională așa cum rezultă din actul de 

punere în valoare nr. 20034/2100035300530/23.03.2021, eliberat de Direcția Silvică Dâmbovița - 

Ocolul Silvic Târgoviște. 

Cumpărătorul se obligă să preia, să exploateze și să transporte masa lemnoasă pe picior, în 

conformitate cu sarcinile asumate în prezentul contract și să plătească vânzătorului prețul 

contractului. 

 

III. VALOAREA CONTRACTULUI 

 

           Prețul acestei vânzări este de  ...................  lei, conform procesului-verbal al licitației nr. 

........ din data .......................... . 

           Valoarea totală a contractului este de ...................... lei, din care ................. lei T.V.A., și se 

achită în totalitate înaintea livrării/ridicării masei lemnoase.  

 

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

          Vânzătorul va emite factura pentru cantitatea de masă lemnoasă contractată. 

          Plata se poate face prin numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul vânzătorului, 

CONT IBAN: RO47TREZ27121390201XXXXX, beneficiar Primăria Municipiului Târgoviște, 

CUI 4279944.    

          Termenul de ridicare a întregii cantități de masă lemnoasă adjudecată este pană la data de 

.............................. . 

 

            V. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 

 



Vânzătorul se obligă: 

- să predea cumpărătorului amplasamentul de exploatare, încheind în acest sens un proces 

- verbal de predare-primire; 

- să emită facturile în termen conform contractului; 

- să solicite emiterea autorizației de exploatare de către Ocolul Silvic Târgoviște în 

favoarea cumpărătorului. 

 

 

 

 

V. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

 

Cumpărătorul se obligă: 

- să achite integral contractarea masei lemnoase, în maxim 10 zile lucrătoare de la 

adjudecare; 

- să respecte cu strictețe toate regulile silvice de exploatare, prevăzute de Ordinul 

ministrului Mediului și Pădurilor nr.1540/2011;   

 - să obțină autorizația de exploatare de la Ocolul Silvic Târgoviște în cel mai scurt timp; 

- să înceapă exploatarea masei lemnoase pe parcela dispusă de vânzător și numai după ce 

s-a asigurat că normele legale privitoare la protecția muncii sunt respectate întrutotul; 

 - să respecte tehnologia de exploatare și căile de colectare; 

 - să execute lucrările de exploatare forestieră în așa fel încât sa evite producerea de 

prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializării și să respecte cu strictețe 

prevederile din caietul de sarcini, tehnologia de exploatare și căile de colectare și transport 

stabilite prin autorizația de exploatare; 

 - să exploateze masa lemnoasă în termenele prevăzute în autorizația de exploatare. 

 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Respectarea normelor privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și stingerea 

incendiilor, precum și a altor norme prevăzute de legislația în vigoare, pe tot timpul exploatării 

masei lemnoase ce face obiectul acestui contract, cade în sarcina cumpărătorului. În conformitate 

cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, comunicarea, cercetarea și înregistrarea unor eventuale accidente de muncă revine 

prestatorului de activități și servicii, respectiv cumpărătorului de masă lemnoasă pe picior. 

Neînceperea exploatării masei lemnoase în termenul stabilit, cu excepția cazurilor de forță 

majoră, duce la rezilierea necondiționată a contractului, fără plata de daune interese de către 

cumpărător. În acest caz vânzătorul va reține 50 % din prețul vânzării. 

 

VII. FORŢA MAJORĂ 

 

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 



Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 

termen de 5 zile și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la 

dispoziție în vederea limitării consecințelor. 

Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa pentru o perioadă mai mare de 

6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Nu este considerat forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. 

 

VIII. LITIGII 

 

Eventualele litigii născute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor fi 

rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar ele vor fi de competența instanței de drept comun. 

 

 

 

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Pentru nerespectarea obligațiilor prezentului contract, partea care se consideră prejudiciată 

poate solicita rezilierea contractului. 

Prezentul contract încetează în unul din următoarele cazuri:  

- la încheierea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase;  

- convenția părților; 

-  în cazul în care starea de forță majoră face imposibilă executarea. 
 

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară. 

            VÂNZĂTOR,                                                                   CUMPĂRĂTOR,   

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE                                          ................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.__________________________                                                                        Formular 1  

 

Nr.____________din______________  

 

 

 

 

CERERE 

 

de înscriere la licitație 

 

Operatorul/grupul de operatori___________________________________________, cu sediul  

 

în__________________________________________________,județul_________________,  

 

str.______________________________, nr.__________, bl.______, et.________, sc._____,  

 

ap.______,codpoștal___________tel.fix.______________mobil_______________________,  

 

fax_______________cont virament ____________________________________________,                                                       

 

 deschisc la____________________________sucursala_____________________________,  

 

înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr.___________________________________,  

 

cod unic de înregistrare_________________, reprezentat legal prin  _________________  ,  

 

în calitate de _______________________________, solicit înscrierea la licitația organizată de  

 

_________________________________, in data de ______________________________,  

 

pentru achiziție de masa lemnoasa la drum auto. 

 

 Împuternicesc să ne reprezinte în relația cu ________________________________________, 

 

 pe dl/dna_____________________________, legitimată cu CI_______________________. 

 

 

 

 

Reprezentant legal, 

 

 



 
 

S.C. ____________________________                                                           Formular 2 

 

 

 

DECLARAȚIE 

pentru înscrierea la licitația publică de material lemnos fasonat din data de__ 

 

 

 

Subsemnatul,_____________________________, CNP________________________________,  

 

cu domiciliul în_________________________, reprezentant legal al operatorului  

 

economic/grupului de operatori economici_____________________________________, având  

 

CUI_______________________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de 

 

 fals în acte publice, că la preselecția din data de_______________, pentru licitația publică de  

vânzare material lemnos fasonat organizată de ……………………, operatorul economic/grupul de 

operatori economici pe care îl reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, și îmi asum și semnez 

următoarele declarații: 

 

1. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin.(51) lit. a) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Declar că operatorul economic /grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii 

restante față de administratorul fondului forestier proprietate al Municipiului Târgoviște  sau față de 

proprietarul fondului forestier - Municipiului Târgoviște. 

 

2. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin.(51) lit. b) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 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:_____________________ 

 

3. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin.(51) lit. e) și 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 și completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul 2021 a 

achiziționat /procesat următoarele volume: 

 

Nr.crt Specia Sortimentul din SUMAL Volum 
achiziționat 

(mc) 

Volum procesat 
(mc) 

 



 

     

     

     

     

     

     

4. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin.(51) lit. c) și 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 și completările ulterioare 

Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 

reprezint, la data prezentei declarații, are următoarea situație privind achiziția și prelucrarea lemnului 

rotund fasonat la drum auto din produse principale și accidentale I provenite din fond forestier 

proprietate publică: 

 

a) capacitatea proprie de procesare este de __________________ mc/an; 

b) volumul achiziționat până la data emiterii declarației este de _____________________ mc; 

c) volumul procesat până la data emiterii declarației este de _____________________ mc; 

d) procentul de prelucrare [volumul de la lit.c)/volumul de la lit.b)x100] _________________ %; 

 

Data completării____________________________ 

 

 

 

 

Reprezentant legal 

Operator economic/grupul de operatori economici 

 

 

 

 

 

 

 
 


