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Nr. 01    din 04.01.2019 

 
Anunț privind organizarea licitatiei de vânzare  

 masă lemnoasă fasonată ,la drum auto  

            

 

Organizatorul licitatiei    Primăria Comunei Ignesti ,Str.Principală  Nr.24 Tel.Fax0257/ 315501 

/315521 , email : primaria.ignesti@yahoo.com 

Data si ora desfăsurării licitatiei   18.01.2019 , ora 12:00 

Locul desfăsurării licitatiei  Sediul  Primăriei comunei Ignesti ,jud.Arad 

Tipul licitatiei      licitație cu strigare 

Licitatia este organizată si se va desfăsura conform prevederilor Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unitatilor administrativ-

teritoriale,aprobat prin H.G. nr. 715/2017 

Data si ora  organizării preselectiei    14.01.2019,ora 13:00 

Data si ora limită pină la care poate fi depusă documentatia pentru preselectie si inscrierea 

la licitatie  14.01.2019 ,ora 10:00 

Lista loturilor care se licitează conform APV  Nr.1512 Sauzas, intocmite de OS Codrii Zarandului 

Sebis.Pretul de pornire a licitatiei , pasul de licitatie de 5% ,sint stabilite prin HCL Ignesti nr 40 din 

22.06.2018 ,sint afisate  pe site-ul si la sediul organizatorului si pe site-ul www.ocoalederegim.ro,după 

cum urmează , 

Volumul total de masă lemnoasă fasonată  care face obiectul prezentei licitatii este de 54,39 m.c. 

volum fără coajă ,din care :          

   -pe specii  

                  -fag     11,682 -mc 

                  -gorun -42,708-mc 

           

Masa lemnoasă  oferită spre vinzare  provine din fondul forestier proprietate publică certificată. 

 Masa lemnoasă  rămasă neadjudecată după incheierea licitatiei se poate adjudeca prin negociere in 

aceeasi zi ,in conditiile prevăzute de prezentul regulament si de alte reglementări in vigoare. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepind cu data de 

08.01.2019 

 Alte informatii privind desfăsurarea licitatiei : pentru masa lemnoasă rămasă neadjudecată la data 

de 18.01.2019,se va proceda la reluarea licitatiei in data de 29.01.2019 

   Pentru informatii si date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitatiei Primăria Comunei 

Ignesti ,Str.Principală  Nr.24 Tel.Fax0257/ 315501 /315521 , email : primaria.ignesti@yahoo.com 

 

 

 

 

Organizator, 

Primăria Comunei Ignesti 

Primar, 

Ioan Marinel Urs 


