
Primăria com. Coșna 
Nr. 6869 din 21.12.2020 
 

ANUNȚ 
privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de lemn fasonat 

 
1. Organizatorul licitației/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): 
Primăria Comunei Coșna, comuna Coșna, județul Suceava, telefon/fax 0230 575142, e-mail 
primariacosna@yahoo.com. 
 
2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 08.01.2021, ora 1230. 
 
3. Locul desfășurării licitației: Primăria Comunei Coșna, com. Coșna, județul Suceava. 
 

4. Tipul licitației: publică cu strigare. 

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: HG 715/2017, HG 55/2019 și HCL 92 din 

18.12.2020. 

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 04.01.2021, ora 1430. 

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la 

licitație: 04.01.2021, ora 1230. 

8. Lista loturilor care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare lot de 

lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.ocoalederegim.ro și pe site-ul 

www.produselepadurii.ro . 

9. Volumul de lemn fasonat oferit la licitație este de 146,84 mc, din care 111,19 mc lemn de lucru cu 

diametrul la capătul subțire mai mare de 24 cm și 35,65 mc lemn de lucru cu diametrul la capătul 

subțire mai mic de 24 cm.  

10. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în 

aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

11. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la organizator, începând cu data de 22.12.2020. 

12. Vizionarea masei lemnoase se poate face după cum urmează: 
- CS 8 Făgețel – păd. Țiculeanu Nicu Daniel  – tel. 0754/568 175. 
 
13. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei și 

reprezentantului Ocolului Silvic Dorna : ing. Florea Mihai Trifon, telefon 0756/752.317. 

 
Organizator, 
 
Primăria com. Coșna                            

Primar 

PARDĂU GAVRIL 

http://www.ocoalederegim.ro/
http://www.produselepadurii.ro/

