
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI NEGRILESTI
Nr.8555 din 25.10.2019

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi 25 Otombrie 2019, ora 12:00 la sediul Primariei comunei
Negrilesti, judetul Vrancea cu ocazia preselectiei pentru parliciparea la licitatia
publica, cu plic inchis, organizata de catre Primaria comunei Negrilesti in data
de 31 Octombrie 2019 ora 12:00 pentru yanzare masa lemnoasa, specia
rasinoase - molid, produse provenite din taieri in pasuni impadurite, trunchiuri si
catarge, din afara fondului forestier in punctul Arisoaia Goru, pasuni care
apartin domeniului public al comunei Negrilesti,judetul Vrancea. situate in UA
AFF2, pe raza UAT Nistoresti, judetul Vrancea"

Comisia de preselectie constituita conform Dispozitiei nr.1 l9ll B. lO.ZOlg
formata din :

Dantis Costel - inspector I principal - presedinte
Csudor Corina - inspector I debutant - membru si secretar al comisiei
Babes Lenuta - referent gradul I - membru

s-a intrunit asta2i,25.10.2019, ora 12:00 la sediul primariei comunei Negrilesti
pentru analizarea documentelor depuse de catre solicitantii care doresc sa
participe la licitatia publica, cu preselectie, in plic inchis.

Presedintele comisiei de preselectie anunta ca preselectia se organizeaza in
conformitate cu prevederile HG nr.7l5l20l7 pentru aprobarea Regulamentului
de valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si a
HCL nr.34130.09.2019 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase prin
licitatie publica.

S-au inscris in vederea parliciparii la licitatie urmatorii solicitanti:

Nr.
crt

Denumire agent economic

Cod
identificare

Fiscala agent
economic

Sediul agent
economic

Nr. si data
inregistrarii

cererii de
inscriere la

licitatie
I SC SEVAFOREST SRL 21604174 Comuna

Negrilesti,
iudetul Vrancea

8s39124.10.2019
Ora 14:39

2. SC SILVBRADAFOR SRL 33045777 Comuna Nereju.
iudetul Vrancea

8538t24.10.2019
Ora 14:24



Pentru participarea la licitatie solicitantii aveau obligatia sa depuna pana la data

de 25 Octombri e 2019 ora: 1 1 :00 la Primaria comunei Negrilesti,
compartimentul achizitii publice, o cerere de inscriere la licitatie, la care trebuie
sa anexeze urmatoarele documente,in original sau in copie, cerlificate pentru
conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal a[ operaiorului
economic/grupului de operatori economici :

a) documentul de inregistrare a operatorului economic/grupului de operatori
economici la oficiul registrului comerfului sau, dupi caz, documentul echivalent
de inregistrare, in cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori
economici strdini, in copie;
b) certificatul constatator privind operatorul economic in copie, eliberat de

oficiul registrului come4ului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau

informatii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom
Online cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data preselecliei;
c) declaratria pe propria rdspundere a reprezentantului legal al operatorului
economic potrivit modelului anexei 3 din HG 71512017 cu modificarile si

completarile ulterioare ;

d) certificatul de atestare pentru lucrdri de exploatare forestierd al operatorului
economic valabil qi cu anexa acestuia completatd, la zi, cazierul tehnic de

exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de

autoritatea de resorl din RomAnia, in cazul operatorilor economici/grupurilor de

operatori economici striini, acest document trebuie prezentat numai de catre
operatorii economici care sunt atestati pentru activitatea de exploatare forestiera
in copie si numai in cazul licitatiilor/negocierilor organizate pentrtr valorificarea
masei lemnoase;

Declaralia pe propria rdspundere prevdzutilla pct.13 lit. c) trebuie s6 cuprindd
urmdtoarele informalii :

a) ci nu are datorii restante fa{a de administratorii fondului forestier proprietate
publica a statului, respectiv fa\d de proprietarul/administratorul fbndului
forestier proprietate publica a unitalii administrativ - teritoriale, dupa caz;

b) apartenenla/neapartenen(a la un grup de operatori economici, aga cum este

definit la ar1. 1 lit.h) din HG nr.7 15l2ot7 ;

c) asigurarea prin capacitatea proprie a procesdrii a 40% din volumul
achizilionat; aceastd declaralie este necesari numai pentru cumpdrarea de lemn
fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate public6, din
produse principale sau produse accidentale I;
d) situalia completdrii la zi a atestatului de exploatare qi a cazierului tehnic de

exploatare; in cazul in care atestatul de exploatare nu este completat la zi, in
declaralie se vor menliona volumul de masd lemnoasd adjudecatd/cumpdrat6
direct/achizilionatd pentru prestiri servicii gi neoperatd in anexd, precum Ei

vdnzdtorul; acest document se va prezenta numai de cdtre operatorii economici
care participd la licitaliile de vdnzare a masei lemnoase;

e) situalia volumului de lemn fasonat achizilionat/procesat anual din fiecare



specie 9i sorlirnent industrial de rnaterial lemnos, astfel cum este prevdzutd la
art. 8 alin. (2) din HG nr.7l5l20l7 cu modificarile si completarile ulterioare.

S-a procedat de catre membrii comisiei la analizarea celor 2 dosare depuse si
inregistrate, in sensul conformitatii documentelor depuse cu cerintele din caietul
de sarcini, constatandu-se ca documentele depuse sunt complete, actuale,
certificate sub semnatura pentru conformitate cu originalul, acolo unde este
cazul.

In urma analizarii documentelor depuse, in conformitate cu prevederile art.22
alin.1 din HG nr"71512017 comisia de preselectie a hotarat admiterea
participarii la licitatie a urmatorilor agenti economici:

Nr.
crt.

Denumirea agentului economic

1 SC SEVAFOREST SRL NEGRILESTI
2 SC SILVBRADAFOR SRL , NEREJU

Agentii economici al caror oferte au fost respinse in cadrul sedintei de
preselectie si motivele respingerii sunt urmatorii/urmatoarele:

Nr. crt. Denumirea persoanei iuridice Motivul respingerii
1

2 NT] ESTE CAZIJL
J

S-au facut urmatoarele observatii ,obiectii:
NU ESTE CAZIJL

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar
original, inregistrat sub numarul de mai sus, care va fi afisat la sediul primariei
comunei Negrilesti si va fi postat pe site-urile unde a fost publicat anuntul de
licitatie.

Comisia de preselectie:
Semnaturi
l.Dantis Costel
2. Csudor Corina
3. Babes Lenuta


