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Nr. 1814 din 03. 08. 2016

ANUNT
privind organizarea ~i~i_taţieiintermediare de vânzare masă lemnoasă pe picior
- producţia anului 2016Organizatorul licitaţiei: COMNA CHIHERU DE JOS, cu sediul În localitatea Chiheru de Jos,
nr. 81, judeţul Mureş, tel.lfax. 0265/716112;0265716121,
e-mail: chiheru@cjmures.ro.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.08.2016, orele 1000•
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei comunei Chiheru de Jos, localitatea Chiheru de
Jos, nr. 81, judeţul Mureş.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu STRIGARE.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor "Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică" a comunei Chiheru de Jos, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924 / 2015.
Data şi ora organizării prese/ecţiei: 16.08.2016, orele 1000.
Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
inscrierea la licitaţie: i1~~Qf!;"~9~~,
Q_~l~tJ~o~.
Lista partizilor care se Iicitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.primariachiheru.ro
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 1.724 rn", din care:
1. Pe natură de produse:
a. Produse principale:
- m3
b. Produse secundare:
- m3
c. Produse de igienă:
- 1289 m3
d. Produse accidentale: 435 m3

2. Pe specii şi grupe de specii:
a. Răşinoase: - 39 m3
b. Fag: - 1.475 m3
c. Stejari: - 114 m3
d. Diverse tari: - 61 m3
e. Diverse moi: - 35 m3
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate
publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după Încheierea licitaţiei nu se poate
adjudeca prin negociere, În aceeaşi zi, În condiţiile prevăzute de reglementările În vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei Începând cu data de
03.08.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentaţia integrală privind
desfăşurarea licitaţiei şi partizile scoase la licitaţie se poate obţine de la sediul Primăriei comunei
Chiheru de Jos, localitatea Chiheru de Jos, nr. 81, judeţul Mureş.
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