ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 47/2021
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe
picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public
al U.A.T. Județul Vaslui
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19168 din 03.12.2020 al președintelui Consiliului
Județean Vaslui;
- actele de punere în valoare nr. 3062/2020, nr.576/2020, nr.9015/2020,
nr.1652/2020 și nr. 3005/2020 ale Ocoalelor Silvice Brodoc, Băcești, Vaslui, Bârlad,
respectiv Huși;
- rapoartele de specialitate nr. 19229 din 04.12.2020 și nr. 19232 din
04.12.2020, ale Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și
de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia de
dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător,
administrarea domeniului public și privat de interes județean;
în conformitate cu prevederile:
- art. 108 lit. e) și ale art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 2 alin.(3) și art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind
gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;
- Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele,
modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu
modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Județean Vaslui
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc
masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în
domeniul public al UAT Județul Vaslui, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Prețul de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe picior,
existentă pe aliniamentele drumurilor județene este de 49,24 lei/mc, fără TVA, rezultat
din actele de punere în valoare menționate la art. 1.
Art.3. – Se aprobă caietul de sarcini pentru valorificarea prin licitație publică în
plic închis a mesei lemnoase pe picior prevăzute la art.1, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – (1) Se aprobă Contractul - cadru de vânzare-cumpărare a mesei
lemnoase pe picior, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru
Buzatu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase pe picior în forma
prevăzută în anexa nr.3 la prezentul act administrativ.
Art.5. - Sumele rezultate din valorificarea mesei lemnoase prevăzute la art.1
se constituie venit la bugetul propriu al Județului Vaslui.
Art.6. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine
președintelui consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean.
Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,
Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.
Vaslui, 29 martie 2021
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi “pentru”,
0 voturi “împotrivă” și 11 “abțineri”.

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 47/2021

Masa lemnoasă ce urmează a fi valorificată
prin licitatie publică cu plic închis, conform actelor de punere în valoare

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Nr. APV /
amplasament
3062 – DJ 247
1652 – DJ 245
9015 – DJ 245E
576 – DJ 159
3005 – DJ 284

Specia

Nr. arbori

Plop
Dud
Plop
Plop
Plop

7
10
10
15
4

Volum
(m3)
29
12
36
149
7

Valoare
(lei)
1.711,13
892,56
1.640,93
6.892,66
336,77

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 47/2021
CAIET DE SARCINI
pentru valorificarea prin licitație publică în plic închis, a 233 m.c. masă lemnoasă pe
picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public
al UAT Județul Vaslui
1.Date privind organizatorul licitației
JUDEŢUL VASLUI, prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Cod fiscal:
3394171
Adresa sediului:
Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui
Telefon:
0235-361.089
Fax:
0235-361.091
E-mail:
consiliu@cjvs.eu
Web:
www.cjvs.eu
2. Obiectul licitației: cantitatea de 233 m.c. masă lemnoasă pe picior, existentă pe
aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui.
Structura masei lemnoase se regăseşte în actele de punere în valoare nr. 3062/2020,
576/2020, 9015/2020, 1652/2020, respectiv nr. 3005/2020 ale Ocoalelor Silvice Brodoc,
Băcești, Vaslui, Bârlad și Huși, conform tabelului de mai jos:
Preț de
Volum
Valoare
Nr.
Nr. APV /
pornire la
Specia
Nr. arbori
Crt.
amplasament
licitație
(m3)
(lei)
(lei/mc)
1

3062 – DJ 247

Plop

7

29

1.711,13

2

1652 – DJ 245

Dud

10

12

892,56

3

9015 – DJ 245E

Plop

10

36

1.640,93

4

576 – DJ 159

Plop

15

149

6.892,66

5

3005 – DJ 284

Plop

4

7

336,77

49,24

3. Preţul de pornire al licitaţiei – 49,24 lei/m.c., fără TVA.
4. Tipul licitației: licitația publică în plic închis
5. Informații generale
5.1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.
5.2. În afara actului normativ precizat la pct. 5.1, este obligatorie respectarea de către
părțile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la valorificarea şi
recoltarea mesei lemnoase, precum și a altor prevederi legale în vigoare.
5.3. Contractele încheiate în urma licitației, în baza prezentului caiet de sarcini, se supun
modificărilor care vor interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care aceste
modificări vor face ca prevederile contractelor să devină incompatibile cu noul context
legislativ, contractele respective vor fi reziliate.
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6. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației
6.1. Anunțarea licitației
Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe picior din
fondul forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale va fi publicat pe siteul Consiliului Județean Vaslui și pe site-ul www.produselepădurii.ro, conform art. 9 alin. (2)
din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 56 alin. (3) din același act normativ, „în cazul in care unul dintre site-urile
prevăzute la art. 9 alin. (2) nu este funcțional, publicarea pe site-ul funcțional este
suficientă pentru a fi asigurată transparența cerută de legislația în vigoare.”
6.2. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate
procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării
anunțului privind organizarea licitației/negocierii și data limită stabilită pentru depunerea
documentației în vederea preselecției operatorilor economici care solicită înscrierea la
licitație.
Contravaloarea acestuia este de 50 lei şi se va achita la casieria Consiliului Judeţean
Vaslui sau în contul RO97TREZ65621330250XXXXX deschis la Trezoreria Vaslui.
6.3. Participanții la licitație
Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior operatorii
economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră.
6.4. Înscrierea la licitație/negociere
(1) Pentru admiterea la licitație a operatorilor economici, preselecția acestora se
organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de licitația principală, conform legislației
în vigoare.
(2) Comisia de preselecţie va fi numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean
Vaslui.
(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor
prezenţi.
(4) Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până
la data și ora prevăzute în anunțul de licitație, o cerere de înscriere, care se înregistrează
în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată
din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată pentru
conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului
economic:
a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului
sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici
străini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură;
b) certificatul constatator privind operatorul economic, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul, prin semnătură, eliberat de oficiul registrului comerţului direct
sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de
organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de
data preselecţiei;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că
nu are datorii restante faţă de Consiliul Județean Vaslui; acest document se prezintă în
original;
d) certificatul de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera al operatorului
economic, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, valabil,
anexa acestuia completata la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau
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documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Romania, in cazul
operatorilor economici strain;
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic
privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit
la art. 1 lit. h) din H.G. nr. 715/2017; acest document se va prezenta în original;
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economici
care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare
specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8 din H.G. nr.
715/2017; acest document se prezintă în original;
g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic
privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de
exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă
lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest
document se va prezenta în original;
h) împuternicirea/procura acordată reprezentantului desemnat să participe la licitație (în
original), precum și copia actului de identitate;
(5) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (4) se vor depune la sediul organizatorului
licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:
a) direct la registratură, pe hârtie;
b) prin poştă/curier, pe hârtie;
c) prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau
sigiliu electronic calificat.
6.5. Preselecția operatorilor economici
6.5.1. Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va
hotărî admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.
6.5.2. Comisia respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel
puțin în una dintre următoarele situații:
a) nu a depus/nu a transmis toate documentele prevăzute la punctul 6.4 alin. (4) până la
data și ora stabilite în anunţul de licitație sau documentele depuse sunt incomplete, nu
sunt în original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;
b) are datorii restante faţă de Consiliul Județean Vaslui;
c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil;
d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei
la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale
disponibile;
e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5), lit. f) din Legea nr. 46/2008 privind
Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate in ultimele 3 luni anterior
datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitatiei pentru masa lemnoasă pe picior,
respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat
contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masa lemnoasă pe picior
pentru care a fost declarat adjudecatar;
g) la data preselecției are acumulate cel puțin 25 de puncte de penalizare, conform
prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.5.3. Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
6.5.4. La sfarsitul sedintei de preselectie, comisia incheie un proces-verbal în care se
consemnează:
a) data și locul desfașurării preselecției;
b) membrii comisiei de preselecție prezenți;
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c) solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere;
d) solicitanții admisi si volumul maxim de masș lemnoasa pe care aceștia îl mai pot, la
data preselecției, adjudeca conform datelor înregistrate în documentele prevăzute
la art. 21 alin. (5) din anexa la H.G. nr.715/2017 (Regulamentul de valorificare a
mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publică);
e) solicitanții respinși și motivul respingerii lor;
f) observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării
rezultatului preselecției.
6.5.5. Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului
licitației si se postează pe site-urile unde a fost publicat anunțul de licitație, cel mai târziu
în ziua lucrătoare următoare preselecției.
6.5.6. Procesul – verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al
organizatorului.
6.6. Vizionarea mesei lemnoase pe teren
6.6.1. Operatorilor economici interesati, care solicită informații privitoare la volumul și
calitatea mesei lemnoase ce urmează a fi licitată/negociată, li se pune la dispoziție, la
sediul organizatorului licitaţiei, documentaţia tehnică necesară.
6.6.2 În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să
vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, vor adresa o cerere în acest sens
organizatorului licitației, iar acesta va asigura condițiile pentru vizionare și va desemna un
specialist în acest sens, pe baza unei planificări.
6.7. Garanția de contractare, garanția de bună execuție, tariful de participare la
ședința de licitație
6.7.1. Operatorul economic participant la licitație trebuie să faca dovada achitării, anterior
începerii ședinței de licitație, în conturile de mai jos, prin instrumente bancare legale
decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, a:
a) garanției de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, pentru
volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere, în contul RO 90 TREZ 6565
006X XX00 0252 deschis la Trezoreria Vaslui;
b) achitării tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei, în contul RO 97 TREZ
6562 1330 250X XXXX deschis la Trezoreria Vaslui.
6.7.2. Dovada achitarii garanției de contractare prevăzute la alineatul anterior, a tarifului
de participare și dovada achitării caietului de sarcini, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul, se depun la secretariatul comisiei de licitație cu minim 2 ore
înaintea începerii ședinței de licitație.
6.7.3. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 6.7.1. determină interzicerea participării
la licitație a operatorului economic.
6.7.4. Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se va reţine până la
semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia în care cuantumul garanţiei de
contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare
pentru masa lemnoasă adjudecată, diferenţa până la garanţia constituită se va restitui
operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
6.7.5. Garanţia de contractare reţinută în condiţiile punctului 6.7.4. nu se va restitui
operatorului economic în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii,
din culpa operatorului economic;
b) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase, iar
valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea garanţiei de bună
execuţie şi/sau pentru plata contravalorii mesei lemnoase contractate.
6.7.6. Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la punctul 6.7.5 lit. a) şi b)
se face venit al organizatorului licitației.
6.7.7.(1) Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea
contractului (valoarea ofertată) se va constitui, inclusiv până la data încheierii
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contractului, într-un cont bancar aflat la dispoziția vânzătorului, după cum urmează: prin
numerar/virament bancar și /sau din garanția de contractare, prin reîntregirea sumei.
(2) Garanția de bună execuție, neutilizată, se restituie la momentul stingerii tuturor
obligațiilor contractuale.
(3) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, vânzătorul
are obligaţia de a notifica cumpărătorul, precizând obligaţiile contractuale care nu au fost
respectate.
6.8. Desfășurarea ședinței de licitație publică în plic închis
6.8.1. Licitația se desfășoară la locul, data și ora comunicate prin anunțul de licitație.
6.8.2. Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a
reprezentanților oficiali ai ofertanților în aceeași sală.
6.8.3. Comisia de licitație/negociere va fi alcătuită din trei membri, va fi numită prin
dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui și va avea altă componență decât
comisia de preselecție.
6.8.4. Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majoritatii simple a membrilor
prezenți.
6.8.5 După licitație, se va întocmi procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul
licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul
desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți,
tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare
la licitație, reprezentanții oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de
vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.
6.8.6. Procesul – verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei
de licitaţie prezenţi.
6.8.7. Oferta se depune în plic închis, cu mețiunea înscrisă pe plic „OFERTĂ PENTRU 233
MC MASĂ LEMNOASĂ”, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura
organizatorului.
6.8.8. Comisia de licitaţie deschide, în prezenţa participanţilor, plicurile, după
prezentarea lor fiecărui ofertant care poate verifica autentiticitatea şi integritatea
acestora.
6.8.9. Comisia face publice ofertele şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei,
care constituie anexe la procesul-verbal de licitație.
6.8.10. Este declarat adjudecat operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare,
dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire.
6.8.11. În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc
condiţiile de adjudecare, licitaţia publică în plic închis se transformă în licitaţie publică
deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută de art.29 din anexa la H.G.
nr.715/2017; aceasta pornește de la prețurile egale maxime deja oferite, cu participarea
numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte. Aceste prevederi nu se
aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire al licitaţiei.
6.8.12. În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil
pentru exploatare, conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare
forestieră, anexei acestuia și declarației pe proprie răspundere prevăzută la pct.6.4
alin.(4), lit.g) și/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depusă pentru licitaţia
în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a
acestuia, depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a licitaţiei.
6.9. Contestații
6.9.1.Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să
participe la licitaţie, poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se
adresează conducătorului organizatorului, în termen de 24 de ore de la data afişării
rezultatului preselecţiei.
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6.9.2.Conducătorul organizatorului va soluţiona contestaţia prin dispoziţie motivată, în ziua
depunerii contestaţiei sau în ziua următoare depunerii; dispoziţia se afişează până la ora
16.00 la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.
6.9.3. În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost
întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie.
6.9.4. Contestaţiile privind modul de organizare și desfășurare a licitatiilor se înregistrează
la sediul organizatorului licitaţiei în ziua desfășurării licitaţiei, iar organizatorul are
obligaţia de a le soluţiona în termen de 5 zile lucrătoare şi de a transmite modul de
soluţionare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
6.9.5. În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul
economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate
cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe
organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea
procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de verificare,
întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate
din cadrul operatorului economic.
6.9.6. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin.
(1), obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate
cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.
6.9.7. În cazul prevăzut la punctul 6.9.5, termenul de 10 zile de la adjudecare până la
încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu
perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data primirii răspunsului de către
contestatar; termenul primirii răspunsului este 20 de zile lucrătoare de la data depunerii
contestaţiei.
6.9.8 În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele
contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare.
6.10. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată
6.10.1. (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase adjudecate
prin licitaţie are loc la sediul vânzătorului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data finalizării licitaţiei după primirea răspunsului la contestaţia depusă conform pct.6.9.5.
(2) În ziua semnării contractului, ofertantul declarat câștigător, va prezenta dovada
achitării garanției de bună execuție, precum și plata integrală a mesei lemnoase.
6.10.2. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase adjudecate în
termenele prevăzute la pct. 6.10.1., din culpa exclusivă a operatorului economic
adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea
garanției de contractare aferente. Operatorul economic adjudecatar va fi notificat în scris
cu privire la anularea adjudecării și la faptul că nu va mai fi primit la licitații timp de 6 luni
de la data notificării, reținându-i-se garanția de contractare, în conformitate cu
prevederile art. 22, lit. i) din Regulamentul de valorificare a mesei lemnoase, aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 715/2017.
6.10.3. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase adjudecate și/sau
neîncheierea contractelor în termenul legal stabilit, în alte condiţii decât forţa
majoră/calamităţile
naturale,
atrage
după
sine
pierderea
garanţiei
de
contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la
licitaţii/negocieri desfășurate de organizator, pentru o perioadă de 6 luni de la data
rezilierii.
6.10.4. În situația rezilierii contractului din vina operatorului economic se va transmite o
notificare scrisă către operatorul economic, cu prezentarea obligațiilor încălcate care
determină rezilierea, ce va fi transmisă cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.
6.10.5. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a mesei lemnoase în termenul
stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea
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măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la
restituirea garanției de contractare depuse.
6.10.6. Nu se poate cesiona dreptul asupra mesei lemnoase care face obiectul contractelor
încheiate şi nici obligaţia privind efectuarea lucrărilor de exploatare a mesei lemnoase
asumată de cumpărător prin participarea la licitaţia/negocierea în urma căreia s-a
adjudecat masa lemnoasă care face obiectul respectivelor contracte.
7. Dispoziţii finale
7.1. (1) Masa lemnoasă care nu a fost valorificată în condițiile prevăzute la pct.6.8., se va
vinde prin negociere, dacă s-au organizat două licitații fără adjudecare.
(2)Vânzarea mesei lemnoase prin negociere se realizează de comisia de
licitație/negociere, cu respectarea art. 42 și art.43 din H.G. nr. 715/2017 privind
aprobarea Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică.
7.2.Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legislaţiei în vigoare
privind exploatarea mesei lemnoase sau alte acte normative incidente.
7.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc şi se însuşesc prin semnarea contractului
de vânzare-cumpărare.
7.4. Dacă, din diferite motive, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de
amânare, revocare sau anulare se face publică şi nu poate fi atacată de ofertanţi.
7.5. În acest caz, ofertanţilor li se va înapoia, în termen de 3 zile lucrătoare,
contravaloarea garanţiei de participare, pe baza unei cereri înregistrată la Consiliul
Judeţean Vaslui.
7.6. Operaţiunea de defrişare a mesei lemnoase va fi conform autorizaţiei emise de către
Direcţia Silvică Vaslui. Aceasta va include și toate operațiunile necesare în vederea
scoaterii din pământ a tuturor cioatelor rămase după exploatare, inclusiv a rădăcinilor
acestora, astfel încât la finalizarea acțiunii de exploatare, terenul să rămană în stare
corespunzătoare.
7.7. Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin prezentul Caiet de sarcini se
consideră însuşite de către ofertanţi.
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Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 47/2021
ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr._____/__________

(Cumpărător)
Nr._____/________

CONTRACT-CADRU DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
1.PĂRȚILE CONTRACTANTE
Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan
cel Mare, nr. 79, CIF 3394171, cont RO72 TREZ 6562 1360 250X XXX, deschis la Trezoreria
Vaslui, tel. 0235361089, fax 0235361091, e-mail: consiliu@cjvs.eu, reprezentat de dl.
Dumitru Buzatu – președintele consiliului județean, în calitate de vânzător,
și
_____________________________________________________________, cu sediul în
____________________________________________________________________, cod fiscal
_______________ , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr ______________ , CUI
__________, cont bancar ________________________, tel __________ , e-mail
_____________________, reprezentată prin (nume, prenume, funcția), în calitate de
cumpărător,
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea, respectiv cumpărarea unei cantități de 233
mc masă lemnoasă pe picior, proprietatea Județului Vaslui, așa cum rezultă din actele de
punere în valoare nr. 3062/2020, 576/2020, 9015/2020, 1652/2020, respectiv nr. 3005/2020
ale Ocoalelor Silvice Dănești, Băcești, Vaslui, Bârlad și Huși, anexe la prezentul contract.
2.2 Cumpărătorul se obligă să preia, să exploateze și să transporte masa lemnoasă în
conformitate cu sarcinile asumate în prezentul contract.
3. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ, GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
3.1 Prețul acestei vânzări este de __________ lei, conform procesului-verbal al licitației nr.
______/__.__.______ și a fost achitat cu ordinul de plată nr. ______/__.__.______.
3.2 Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea de adjudecare
a masei lemnoase pe picior a fost achitată cu ordinul de plată nr. ______/__.__.______.
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3.3 Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând
pe parcursul derulării contractului, în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, vânzătorul are obligaţia de a notifica pretenţia cumpărătorului, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate.
3.4 În cazul în care se încheie acte adiţionale la contract, prin care se prelungeşte durata
acestuia, în condiţiile prevederilor legale, se va prelungi în mod corespunzător şi perioada
de valabilitate a garanţiei de bună execuţie.
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Durata prezentului contract este de 60 de zile, începând de la data semnării acestuia de
către Părți.
4.2 Durata prezentului contract poate fi prelungită, cu acordul voit al ambelor părți, prin
act adițional.
4.3 Dacă în termen de 30 de zile de la data expirării duratei contractului prevăzută la pct.
4.4 cumpărătorul nu a finalizat exploatarea mesei lemnoase, contractul este reziliat de
drept, fără a avea pretenții la sumele depuse pentru încheierea contractului (pct. 3.1,
respectiv 3.2).
4.5 În cazul prevăzut la pct. 4.3, beneficiarul își rezervă dreptul de a organiza o nouă
licitație cu masa lemnoasă rămasă.
5. OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI
5.1 Vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului amplasamentul de exploatare, încheind
în acest sens un proces-verbal de predare – primire.
5.2 La încetarea contractului, face reprimirea amplasamentului predat, pe bază de procesverbal.
6. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI
Cumpărătorul se obligă:
a) să obțină autorizația de exploatare de la Direcția Silvică Vaslui în cel mai scurt timp;
b) să înceapă exploatarea mesei lemnoase numai după ce s-a asigurat că normele legale
privitoare la protecția muncii sunt respectate întrutotul;
Acesta este responsabil pentru orice accident de muncă înregistrat în perioada de
derulare a prezentului contract.
c) să respecte tehnologia de exploatare si căile de colectare;
d) să execute lucrările de exploatare în așa fel încât să evite producerea de prejudicii și să
respecte cu strictețe prevederile din caietul de sarcini, tehnologia de exploatare și căile de
colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare;
e) să efectueze toate operațiunile necesare în vederea scoaterii din pământ a tuturor
cioatelor rămase după exploatare, inclusiv a rădăcinilor acestora, astfel încât la finalizarea
acțiunii de exploatare, terenul să rămână în stare corespunzătoare;
f) să exploateze masa lemnoasă în termenele prevăzute în autorizația de exploatare;
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g) să suporte toate pagubele produse din culpă constatate pe suprafața de teren aferentă
mesei lemnoase pe picior de la predarea-primirea spre exploatare, pe baza de proces-verbal
de predare primire, până la reprimirea acestuia, pe bază de proces-verbal de reprimire;
h) să respecte prevederile caietului de sarcini.
7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1 Respectarea normelor privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și
stingerea incendiilor, precum și a altor norme prevăzute de legislația în vigoare, pe tot
timpul exploatării mesei lemnoase ce face obiectul acestui contract, cade în sarcina
cumpărătorului.
7.2 În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu
modificările și completările ulterioare, comunicarea, cercetarea și înregistrarea unor
eventuale accidente de muncă revine prestatorului de activități și servicii, respectiv
cumpărătorului de masă lemnoasă.
7.3 Pentru executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor
asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități, în
cuantum de 0,01% pe zi întârziere.
7.4 Dacă suma reprezentând penalitățile nu acoperă eventualele daune provocate părții
afectate, partea în culpă este obligată să plătească aceste daune în cuantumul dovedit.
8. FORȚA MAJORĂ
8.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Aceasta este constatată
de o autoritate competentă.
8.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
8.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți
în termen de 5 zile calendaristice de la producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi
stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
8.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pentru o perioadă mai
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin
drept a prezentului contract, fară ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
8.5 Nu este considerat forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părti.
8.6 La încetarea forței majore, reprezentanții părților contractante încheie un proces-verbal
de constatare, în care se precizează cu exactitate data încetării forței majore.
9. LITIGII
Eventualele litigii născute din executarea sau neexecutarea prezentului contract vor
fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar ele vor fi de competența instanței de drept
comun.
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10. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI.
10.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
10.2 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una din părţi
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în prezentul
contract, chiar dacă partea şi-a schimbat adresa, dar nu a anunţat cocontractantul într-un
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.
10.3 Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, precum şi prin fax sau e–mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
10.4 În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, aceasta va fi trimisă prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată pe confirmare de către oficiul poştal primitor. În cazul în care comunicarea se
transmite prin fax sau e–mail, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.
10.5 Orice document comunicat între părţi trebuie înregistrat, atât de partea care îl
transmite, cât şi de partea care îl primeşte.
11. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
11.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
11.2 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codului civil și ale
altor acte normative în vigoare pe perioada derulării acestuia.
12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1 Pentru nerespectarea obligațiilor prezentului contract, partea care se consideră
prejudiciată poate solicita rezilierea contractului.
12.2 Prezentul contract încetează în unul din următoarele cazuri:
a) - la încheierea lucrărilor de exploatare a mesei lemnoase;
b)- convenția părților;
c)- în cazul în care starea de forță majoră face imposibilă executarea;
13. ALTE CLAUZE
13.1 Modificarea şi completarea prezentului contract poate fi facută numai în scris, cu
acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
13.2 Orice modificare a titulaturii oricăreia dintre părţi, a adresei, a numărului de cont, a
administratorului sau a oricăror alte date ce pot influenţa buna derulare a prezentului
contract se vor comunica, în scris, vânzătorului / cumpărătorului, după caz, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, sub sancţiunea de daune interese.
13.3 Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul prezentului
contract şi nici obligaţia privind efectuarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase
asumată de cumpărător prin participarea la licitaţia în urma căreia s-a adjudecat masa
lemnoasă care face obiectul prezentului contract.
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Prezentul contract s-a încheiat la ____________, în limba română, în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeaşi
valoare probatorie, astăzi, ___________, data semnării lui.
Prin semnarea şi aplicarea ştampilei părţile recunosc faptul că au primit câte un
exemplar original al prezentului contract.

Vânzător,
Consiliul Județean Vaslui
Președinte,
Dumitru Buzatu

Cumpărător,
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