
JUDEȚUL NEAMȚ 
COMUNA TARCĂU 
 
 
 

ANUNȚUL 
privind organizarea licitației de vânzare 

de masă lemnoasă pe picior 
 

1. Organizarea licitației: (denumirea, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail) 
U.A.T. Comuna Tarcău, localitate Tarcău, Județul Neamț, telefon 0233/240066, 
0233/2400951, fax 0233/206253, e-mail primaria@tarcau.ro, www.tarcau.ro 

2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 23.02.2023, ora 10:00. 
3. Locul desfășurării licitației: Primăria Comunei Tarcău, sat Tarcău, comuna Tarcău 
4. Tipul licitației: licitație publică deschisă de tip intermediar, cu preselecție și 

strigare. 
5. Temeiul legat al organizării și desfășurării licitației: H.G. nr.715/2017, H.C.L. a 

Comunei Tarcău nr. 11 din 03.02.2023 
6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 20.02.2023, ora 11:00. 
7. Data, ora și locul afișării preselecției: 20.02.2023, ora 12:00, la avizierul Primăriei 

Comunei Tarcău. 
8. Data și ora – limită pâna la care pot face depunerea documentației pentru preselecția și 

înscrierea la licitație: 20.02.2023 ora 10:00. 
9. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, prețul de pornire a licitației și 

pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afișate la sediu 
organizatorului, pe site-ul www.ocoalesilvice.ro/anunturi-licitatii/ și pe site-ul 
www.tarcau.ro 

10. Volumul total de masă lemnoasă oferit de licitație 129,06 m.c. din care: 
Pe natură de produse: 
- Produse principale –   
- Produse secundare/igiena– 129,06 m.c. 
Pe specii și grupe de specii: 
- Rășinoase –  33,69 m.c. 
- Foiase tari –  76,40 m.c. 
- Foioase moi –  18,97m.c. 

11. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat   se supune procedurii de vânzare prin 
negociere. 

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației, începând 
cu data de 13.02.2023 ora 09:00  până la data de 20.02.2023 ora 09:00. 

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației 
1. Cererea și documentația prevăzute de Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 

nr.715/2017 se pot depune la organizatorul licitației prin una dintre următoarele 
modalități: 

a) direct la registratură, pe suport hârtie, până la data și ora limită precizate în anunț; 
b) prin poștă/curier, pe suport hârtie, până la data și ora limită precizate în anunț; 



 
Documentația trebuie înregistrată la sediul organizatorului până la data de 20.02.2023 
ora10:00. 

Pentru informații privind preselecția vă puteți adresa COMISIEI DE PRESELECȚIE 
din cadrul Primăriei Comunei Tarcău – la telefonul prezentat la datele privind organizatorul 
licitației. 

2. Operatorul economic selectat participant la licitație trebuie să facă dovada achitării, 
în contul Primăriei Comunei Tarcău, Trezoreria Bicaz – cont 
RO88TREZ4945006XXX000050 prin instrumente bancare legate decontabile până la 
începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, a: 

a) garanției de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să 
îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire a licitației. 

b) tariful de participare la licitație stabilit, în condițiile legii, de către organizator la 
nivel de 300 lei reprezentâmd contra-valoare Caiet de sarcini și cheltuieli 
de organizare. 

3. Documentul privind dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de 
participare se depune la secretariatul comisiei de licitație până la data de  data de 
20.02.2023 ora 10:00.  
Neîndeplinirea acestor condiții determină interzicerea participării la licitație a operatorului 
economic/grupului de operatori economici selectați. 

4. Licitația este publică cu strigare conform HCL nr.14/2.02.2021 și HCL nr. 
11/03.02.2023 desfășurându-se la sediul Primăriei Comunei Tarcău. 

 5. Neîncheierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase, în termenul 
maxim de 15 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori economici adjudecători, atrage anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente. 
Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractual de bună execuție, la data încheierii contractului; 
b) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
c) a fost încheiat în termen contractual de vânzare – cumpărare a masei lemnoase,  

iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute 
conform – Codul silvic,  pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase contractate. 
 

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației -  
Comuna Tarcău – 0233240951, birou administrativ, telefon-0233240066, e-mail 
primaria@tarcau.ro, site www.tarcau.ro. 
 

 
ORGANIZATOR COMUNA TARCĂU 

 
 
 



 
LISTA PARTIZI 

                                                                         Se vor licita în bloc 

 

 

Nr. APV Denumire APV 
Total  

129,06 m3 

Preţ de pornire licitaţie, stabilit în 
condiţiile H.G nr. 715/2017 - lei/m3 

2200021601590 
6-2022 PRIMĂRIA TARCĂU   

UP IX Tambeni - Târla  
85,84 

 120 lei/mc, preţ fără TVA 

2200021601630 

8 Piciorul Târlei 

PRIMĂRIA TARCĂU   

UP I Piciorul Târlei 

43,22 

 

  ANEXE: APV photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


