
  Ocolul Silvic Răşinari R.A. 

  Str. Octavian Goga, nr. 1687, Răşinari, jud. Sibiu  

  tel. / fax: 0269 557779   

  e-mail: office@osrasinarira.ro, http://www.osrasinarira.ro  

  Fond Forestier                                                                  

      

Nr. 1 015 / 17.07.2019 

 

ANUNŢ 

privind organizarea licitației pentru vânzarea de lemn fasonat 

 

 

 

1. Organizatorul licitației/negocierii: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu, tel/fax: 

0269557779, e-mail: office@osrasinarira.ro, web: http://www.osrasinarira.ro 

2. Data desfășurării  și ora începerii licitației /negocierii: 29.07.2019, ora 10:30 

3. Locul desfășurării  licitației /negocierii: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu 

4. Tipul licitației: oferta scrisă în plic închis. 

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării  licitației/negocierii: Licitația este organizată și se va desfășura 

potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

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

6. Data desfășurării  și ora începerii preselecției: 25.07.2019, ora 15:00. 

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

licitație/negociere: 25.07.2019, ora 14:00. 

8. Lista loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare 

pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul 

www.produselepaduri.ro și pe site-ul http://www.osrasinarira.ro 

9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere 83 mc, din care pe sortimente și pe: lemn rotund 

molid – 83 mc. 

10. Alte informații privind lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: ............................... 

11. 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 și de alte 

reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere. 

12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data 

de: 18.07.2019 

13. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației /negocierii: ............................... 

14. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii: Iulian Bratu, 

tel/fax: 0269557779, e-mail: office@osrasinarira.ro 

  

Organizator, 

 

Adrian Crețu, 

Șef Ocol 

 


