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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor

judeţene

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Avândîn vedere:

- Referatul de aprobare nr. (474 [Sd0ăi-V| din +20, 0[.2021 a Președintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 499/2021-Ț din 2.0*.2021 al Direcţiei Achiziţii și

 

Patrimoniu;

= Avizul nr. - din „2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism;

- Avizul nr. din „2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. din „2021 al Comisiei: juridice, de disciplină, drepturi,

obligații și incompatibilităţi;

În conformitate cu:
- actele de punere în valoare nr. 1447727-1L-349 din 25.07.2018, nr. 1447722-1L-349 din

25.07.2018 și nr. 1502366-1L-349 din 09.06.2019, emise de către ROMSILVA — Direcţia Silvică Ialomiţa -

Ocolului Silvic Urziceni;

- actele de punere în valoare nr. 1477149-1L-348 din 04.04.2019, , nr. 1477178-1L-348 din

04.04.2019, nr. 1477158-1-348 din 04.04.2019, emise de către ROMSILVA — Direcţia Silvică Ialomiţa —

OcolulSilvic Slobozia;

- prevederile ari. 60 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b), art. 108 lit. e), art. 354 și 363 alin. (1) și (2) din

Ordonanța. de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a

masei lemnoase din fondulforestier proprietate publică,

- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a unui număr de 6

drumuri judeţene, - DI 102H,; - DI 2038; - DJ 203E; - DI 213; - D/213A, potrivit anexei nr.1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă Documentaţia de atribuire privind valorificarea masei lemnoase pe picior din

zona de siguranță a drumurilor judeţene menţionate la Art. 1, potrivit anexei nr. 2 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Valorificarea masei lemnoase se realizează prin procedura de licitație publică, detaliată în

Documentaţia de atribuire.

(3) Criteriul de atribuire al contractului de vânzare/cumpărare a masei lemnoase este “prețulcel

mai'mare”/ms.

Art.3 (17 Se aprobă prețul de pornire a licitației pentru valorificarea masei lemnoase din zona de

siguranță a domurilorjudețene menţionate la Art. 1, de 60,00 lei/m?.

(2) Se aprobă preţul de achiziționare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de 20 lei.

Art.4 Se constituie comisia de evaluare și negociere a ofertelor, precum și comisia de soluționare a

contestaţiilor, potrivit art. 1, în următoarea componență:

a) Comisia de evaluareși negociere a ofertelor:

Președinte (cu drept de vot):

-  Proca Gheorghe — Director Executiv DAP

Membri:

-  Șelaru Gheorghe — Consilier DAP

- Oancea Diana Geanina — Consilier DAP

Membri de rezervă:

-  Fița Elena — Consilier DAP

-  PîrjoleaFlorian — Consilier DISP

b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Președinte (cu drept de vot):

- Preda Genina Mirela — Consilierjuridic DAP

Membri :

- Mădularu Mariana — Consilier DAP

- Carmen Pamblică — Consilierjuridic DAP

Membride rezervă:

- Stoian Silvia Luminiţa — Consilier DAP

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,

Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, urmând

să fie publicată pesite-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — secțiunea Monitorul Oficial al Judeţului.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL

Avizat

Secretarul Generalal judeţului lalomiţa,

Adrian-Robert IONESCU

Consiilul Judetean ialomita Rd./oc

VAI
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ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița
nr. /

TABEL
cuprinzând tronsoanele drumurilorjudețene din a căror zonă de siguranță se valorifică

masa lemnoasăpe picior

„2021

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Nr.crt Nr.APV DI TRONSON ai Vom

11477158| 2134 MĂRCULEŞTI SCÂNTEIA 4 15

2] 1477178 2038 COCORA CĂZĂNEŞTI 134| 304

31477149] 213 CHIRANA LUCIU 4 13

4211447727 102H GRINDU | EGLELIA 72] 220

51447722 102H COLELIA COCORA 28| 144

6] 1502366 203B MANASIA GRINDU 384| 814       



 

 

Anexa nr.2
la Hotărârea CJ Ialomiţa nr. din 2021

Valorificarea masei lemnoase

pe picior din zona de siguranţă a

drumurilor judeţene
DJ -102H; DJ-203B; DJ-203E;

DJ -213; DJ-2134

2021
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CAPITOLUL.
Date privind organizatorullicitaţiei

Organizator : CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Cod fiscal: 4231776

Adresa sediului: SLOBOZIA , PIAŢA REVOLUŢIEInr.1

Telefon: 0243/230.200

Fax: 0243/230,250

E-mail: cji2cicnet.ro /patrimoniucjiOgmail.com

Web: www.cicnet.ro

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

CAPITOLUL2.
Date privind organizarea ședinței de licitaţie

Data şedinţei de licitaţie: __.___.2021

Ora şedinţei de licitaţie: 11.00

Dataşi ora- limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere la licitaţie:

„2021 ora 16.30

Locul şedinţei de licitaţie: Consiliul Judeţean Ialomiţa , Piaţa Revoluţieinr.1

Tipul delicitaţie: LICITAŢIE

2.1. Participanţii la licitaţie

Art. 1, Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea masei lemnoase pe
picior atât operatori economici/grupuri de operatori economici români atestaţi pentru

activitatea de exploatare forestieră precum și operatori economici/grupuri de operatori

economici străini, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de

atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceştia sau a altui
document similar,emis de autoritatea competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat

în condiţiile legii, de autoritatea de resort din România, Operatorii economici care nu au
sediulîn România depun documentele de înscrierela licitaţie atât în limba oficială a ţării
de origine, câtşi traduceri autorizate ale acestora în limba română,

Art, 2. (1)Licitaţia nu poate avea loc daca se prezintă un singur ofertant.

(2)in asemenea situaţii se va organiza o noua licitaţie, in aceleași condiţii.

Art. 3. Daca la a doua licitație se prezintă doar un singur ofertant, iar oferta
acestuia este valabilă, licitația se va desfășura pentruloturile la care a fost depusă o ofertă
acceptabilă,

 



2.2, Anunţare ra

Art. 4, Anunţul privind organizarea licitației/negocierii de vânzare de masă

lemnoasă pg/picior rezultată din taierea plantaţiei forestiere din zona de siguranță a

drumuriigy/judejene proprietate publică a județului Ialomiţa va fi publicat pe site-ul

www.cicliet.ro , un ziar de circulaţie judeţeană şiun ziarde circulaţie naţională , în 5 zile

lucrătoare de la aprobarea hotărârii de consiliu județean.

2.3, Documentaţia de participare

Art. 5, Caietul de sarcinial licitaţiei de vânzare a masei lemnoase pe picior se
poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data
publicării anunţului privind organizarea licitaţiei/negocierii şi data limită stabilită
pentru depunerea documentaţiei.

Art, 6. Caietul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 20 lei, care poate fi
achitată la Casieria Consiliului |udeţean Ialomiţa.

CAPITOLUL 3.
Informaţii generale

Art. 7, Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile:

a) Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ
b) HG nr.715/2017-pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoasedin fondulforestier proprietate publică

c) Art.7 din OG nr.43/1997 - privind regimul drumurilor -
d) Art.60 din Legea nr.46/2008 - CodulSilvic
e) Orice alte acte normative relative la obiectulcaietului de sarcini.

Art. 8. Definirea termenilorutilizaţi:

a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, - documentul tehnico-

economic care conține rezultatele evaluării cantitativeși calitative a volumului de
lemn destinat exploatării;

b) evaluarea masei lemnoase pe picior - activitate tehnico-economică şi
organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi

valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării,
finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare;

c) eșalonarea tăierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada
valabilității contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei

lemnoase contractate;

d) exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activități cu caracter tehnic și
economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase
obținută din defrișare, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu
respectarea normelor care reglementează regimul silvic;

e) forța majoră - (art.1351, alin.(2) Cod Civil) - este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil;

f) garanţia de bună execuţie - garanția constituită într-un cont bancar aflat la
dispoziția vânzătorului în scopul asigurării vânzătorului de îndeplinirea
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

8) garanţia de contractare - garanţia care se constituie de către ofertant în scopul
de aproteja organizatorul licitației/negocierii față de riscul unui eventual

c
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h)

))

k)

D

comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la

încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
luna — lună calendaristică;

masă lemnoasă pe picior - volumul brut (volumulfusului/trunchiului, crăcilor

şi cojii) al arborilor inclusiîn actele de punere în valoare;
operator economic - orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru
lucrări de exploatare forestieră; administratorii de fond forestier proprietate
publică care desfășoară activitate economică sunt considerați operatori

economici în sensul prezentei definiții; termenul include și întreprinderile
individuale autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerţului;
participant la licitaţie - operator economic/grup de operatori economici
persoanejuridice care îndeplinesc toate condiţiile de participare şi sunt prezente
la licitaţie;

partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ
conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în

vigoare la data estimării şi care are același număr de identificare şi denumire cu

cele al APV-ului;

m) preţul de APV- preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un APV, exprimat

n)

0)

p)

în lei/mc, rezultat ca medie a prețurilor de referință, aferente sortimentelor
dimensionale, lemnului de foc şi cojii, ponderate cu cantităţile acestora. Acest
preţ se calculează având la bază valorile prețului dereferință;
prețul contractului - prețul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor
obligațiilor asumate prin contract;
volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor
lemnoase fasonate, inclusiv coaja acestora;

zi - zi calendaristică;

CAPITOLUL 4.

Reguli privind organizarea și desfăşurarealicitaţiei

4.1, Prezentarea Ofertelor:

a)
b)

d)
e)
P
8)
h)

Ofertele vorfi redactate în limba română.
Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o
însoțesc în original şi copie, introduse în plicuri marcate corespunzător cu
„ORIGINAL”și respectiv „COPIE” și aceste plicuri sigilate introduse într-un plic
sigilat care va fi înregistrat, în ordinea primirii , precizându-se data şi ora.
Pe acest plic se va marca “Exploatare masă lemnoasă pe picior"rezultată din
tăierea plantaţiei forestiere -arbori din specia plop euroamerican pe drumul
județean: D]___- proprietate publică a judeţului Ialomiţa , aflată in administrarea

ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa. :
Inscripția “ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA,__„___.2021 0R4.11.00”
Denumirea şi adresa autorităţii contractante,

Denumirea și adresa ofertantului.

Alte inscrisuri atrag descalificarea ofertantilor
Pe plicul exterior va fi atașată dovada achitarii garanţiei de contractare care
este egală cu 5 % din valoarea de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă
lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere;

4.2. Documentele de calificare

 



Art.9. Operatorii economici depun oferta, anterior începerii ședinței de licitație,
la registratura Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.10. Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună,

până la data ___,___20241 şi ora 16.30, o oferta în plic închis, care se înregistrează în

registrul de corespondenţăal organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată

din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către

reprezentantullegalal operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:
a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori

economici;
b) documentul _de inregistrare a operatorului economic/grupului de

operatori economici la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul
echivalent de înregistrare, in cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori
economici străini;

c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori
economici, eliberat de oficiul registrului comerțuluiprin serviciul online Info Cert, cu cel
mult 30 de zile calendaristice inainte de datalicitaţie;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al
operatorului economic/grupului de operatori economici valabil și cu anexa acestuia
completații la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort
din România, in cazul operatorilor străini .

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
capacitatea proprie de procesare a operatorului economic /grupului de operatori
economici care cumpără masă lemnoasă,

Art.11, Operatorul economic caruia îi lipseste unul din documentele

solicitate, va fi eliminat de la licitaţie,
Art.12. Cererea și documentația prevăzute la Art.10. se vor depune la

organizatorullicitaţiei prin una dintre următoarele modalități:
a) directla registratură, pe hârtie în plic închis și sigilat;
b) prin poștă/curier, pe hârtie în plic închisşisigilat;

4.3, Plicurile interioare trebuie să conţină:

Art.13, Plicurile interioare (unul pentru oferta în original şi unul pentru ofertaîn

copie) -vor conţine documentele de calificare solicitate .

Art,14. Aceste plicuri vor conţine oferta propriu-zisă completată pe formularul

de ofertă semnat de ofertant.

4.4, Precizări privind oferta :
a) Fiecare participant are dreptul să depună o singură ofertă pentru unul , mai

multe tronsoane sau pentru toate tronsoanele scoase la licitaţie,
b) Termenulde valabilitate al oferteieste de 90 de zile de la data depunerii.

c) Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei
sale;

d) Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în

anunțul publicitar, vor fi excluse de la licitație și vorfi înapoiate ofertanților fără
a fi deschise;

e) Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se după

deschiderea  plicurilor exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele
respectivefiind descalificate;

f) Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu

documentele licitației, este secretă și se depuneîn vederea participării la licitaţie;

 



8) Oferta se va întocmi conform formularului de ofertă.
h) Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o

alcătuiesc.

i) Organizatorullicitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice
ofertant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată cel puţin una din cerinţe din

documentele licitației.
j) Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna

contractul de vanzare cumpărare.

k) Revocarea ofertei de către ofertantîn perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anunţului, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare,

1) Revocarea de către ofertantul câştigătora ofertei după adjudecare, atrage după
sine anularealicitaţiei și pierderea garanţiei de contractare și, la plata de daune
interese în cuantum de 10% din valoarea contractului la prețul ofertat pentru

lotul/loturile câştigate
m) Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru

deschiderea acestora, vânzătorul urmând a lua cunostință de conținutul

respectivelor oferte numai după această dată;

4.5, Desfăşurarea şedinţei de licitaţie/Evaluarea documentelor

Art. 15. - (1) Comisia de evaluare este numită prin Hotărârea Consiliului

Judeţean Ialomiţa şi îşi poate desfăşura activitatea cu majoritatea simplă din numărul
total de membri.
(2) Hotărârile comisiei de evaluare se iau cu votul majoritatii simple a membrilor săi.
(3) Preşedintele comisiei de licitaţie prezintă componenţa comisiei, membrii prezenți,
tipul de licitație, modul de desfășurare a licitaţiei, după care comisia trece la
deschiderea, în prezența participanţilor, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui
ofertant care poateverifica autenticitateaşi integritatea acestora;

(4) Comisia de licitaţie va face publice ofertele pentru fiecare partidă/lot şi le va

înregistra în fişele de desfășurarea licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-
verbal delicitaţie.
(5) Comisia de licitaţie va analiza documentaţiile depuse de către solicitanţiși va hotărî
admiterea/respingerea participării acestora lalicitaţie .
- Comisia respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin în una
dintre următoarele situații:

2) nu a depustoate documentele prevăzute la art. 10 pânăla data şi orastabilite
în caietul de sarciniși anunţul de licitaţie, sau documentele depuse sunt incomplete, nu
sunt în original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;

b) nu arecertificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil;

c) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestareşi

anexei la acesta şi declarației pe propria răspundere privind situația capacităţii anuale
disponibile;
(6) (1) Lasfârşitul şedinţei de deschiderea ofertelor comisia încheie un proces-verbal în
care se consemnează: data şi locul desfăşurării, membrii comisiei prezenți, solicitanţii
care s-au înscris în vederea participării la licitație, solicitanţii admişi şi solicitanţii
respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea
şedinţei de deschidere.
(2) Procesul-verbal al comisiei de licitație se va comunica tuturor operatorilor
economici care s-au înscris la licitatie, în timp util, prin unul din mijloacele: fax, poştă,
poștă electronică.

  

p
e
,

u
n

c
e
e
a



(7) Este interzisă ofertarea lotului de către doi sau mai mulți operatori economici
reprezentați de o singură persoană în calitate de reprezentant
legal/împuternicit/mandatar, sub sancţiunea excluderii de la procedură a acelor

operatori.

(8) În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc
condiţiile de adjudecare, se va face o nouă reofertareîn plic închis, Asftel, se porneşte de
la preţurile egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor economici
care au făcut respectivele oferte dar nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub

preţul de pornire la licitație, caz în care partida/lotul nu se adjudeca.
Art.16. Este declarat adjudecatar, operatorul economic care a oferit prețul cel mai
mare/m5, dacă acesta este cel puțin egal cu preţul de pornire.
Art. 17, (1)Dacă pentru lotul care fac obiectullicitației a fost depusă o singură ofertă la
prima licitaţie, acesta nu se va adjudeca.

(2) A doualicitație se poate desfăşurată şi daca a fost depusă o singură ofertă
valabilă .

4.6. Informare solicitanţilor

Art. 18,- (1) Operatorilor economici interesati, care solicită informații privitoare
la volumul şi calitatea masei lemnoase ce urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie

documentaţia necesară,

4.7. Garanţia de contractare

Art, 19. - (1) Operatorul economic participantla licitație trebuie să faca dovada

achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul

RO67TREZ3915006XXX000121,deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, prin

instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la

casieria organizatorului, a garanţiei de contractare în cuantum de 5 % din valoarea de

pornire la licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl
cumpere;
(2) Documentele privind dovada achitarii garanţiei de contractare prevăzute la alin, (1)

se vor atașa la vedere pe plicul cu documentaţia de participare înaintea începerii

şedinţei de licitaţie respectiv data de ___/___/2021, ora 11.00.
(3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzutela alin. (1) determină interzicerea participăriila
licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici.

(4) Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se va reţine până la

semnarea contractului de vânzare-cumpărare
(5) Garanţia de contractare reținută în condiţiile alin. (4) nu se va restitui operatorului
economic în următoarelesituații:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile
legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanţia de bună execuţie,la dataîncheierii contractului;
C) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(6) Pentru ceilalți ofertanţi, garantia de contractare se va restitui, la cererea acestora în

termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecarii,.

4.8. Contestaţii
Art. 21. - (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu

a fost admis să participe la licitaţie, poate face contestaţie, Contestaţia se formulează în
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scris şi se adresează conducătorului instituţiei, în termen de 24 de ore de la data
afişării/primirii rezultatuluilicitaţiei.
(2) Conducătorul instituției repartizează contestaţia comisiei de soluţionare a

contestaţiilor care va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua următoare

depunerii; decizia se afişează până la ora 16.00 la sediul organizatorului şi se comunică
contestatarului,
(3) În situaţia în careîn urmaanalizării contestaţiei se stabilește că aceasta a fost
întemeiată, la propunerea motivată a comisiei de soluțuţionare a contestaţiilor dispune

admiterea contestataruluila licitaţie,
Art. 22. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare și desfăşurare licitaţiilor

se înregistrează la sediul organizatoruluilicitaţiei în termen de 24 de ore de la data
afişării/primirii rezultatuluilicitaţiei,

Art, 23. - (1) 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 înştiința despre aceasta,

în scris, pe organizatorullicitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la

încheierea procesului-verbal de licitație; la contestaţie va anexa documentația de
verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana

de specialitate din cadrul operatorului economic.

(2) 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 şi a unui

reprezentant al Direcției Silvice ialomița.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), 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,

(4) În situaţia în care conducătorul instituției constată că se confirmă aspectele
contestate, acesta anulează licitația și restituie garanţia de contractare.

4.10. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată
Art. 24. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase

adjudecate prin licitaţie are loc la sediul vânzătorului în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare dela data finalizăriilicitaţiei, adică până la data de

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate ?în

termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin prezenta documentație, din culpa
exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente şi obligarea ofertantului la plata de daune interese în cuantum de
10% din valoarea contractului la prețul ofertat pentru lotul/loturile câştigate.

Capitolui 5,

Pretullicitatiei

Art. 25, Se stabileşte prețul de pornirea licitației la 60,00 lei/m3:

  



Capitolul 6.

Modalităţi de plata

Art. 26.Cumparatorul are obligatia de a efectua plata masei lemnoase pe
picior adjudecate, integral sau pentru fiecare tronson în parte inainte de începerea
exploatării, pe baza facturii emise de către Consiliul Judetean Ialomiţa. În acest sens
ofertantul câştigătorare obligația de a prezentaînainte de semnarea contractului modul
de plată pentru carea optat, integral pentru toate tronsoanele căștigate sau parţial ,
prezentând în acest sens un grafic de eșalonare a plăţilor cu respectarea termenul de
execuție din documentaţia de atribuire.

Art. 28. După efectuarea plăţii aferente fiecărui tronson căștigat se va emite
ordinul de începere pentru tronsonul/tronsoanele achitate .

Art. 29. Plata se va face prin ordin de plata in contul nr.
RO89TREZ39121A4A300530XXXX, deschis de C.]. Ialomița la Trezoreria Municipiului

Slobozia, in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea facturii emise de către
vânzător.

CAPITOLUL 7.

CAIET DE SARCINI
PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
REZULTATA DIN TĂIEREA PLANTAȚIEI FORESTIERE

DEPEDRUMURILEJUDEŢENE

LOBIECTUL LICITATIEI

Se aplică la executarea lucrărilor de Exploatare masă lemnoasă pe picior”

rezultată din tăierea plantaţiei forestiere -arbori din specia plop euroamerican pe

drumurile judeţene proprietate publică a judeţului Ialomița , aflată in administrarea
ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa.

2. VOLUMUL LUCRARILOR

Cantităţile de1;:510-m2 material lemnos pentru care se solicita exploatarea se află
pe 6 tronsoane ale drumurilorjudeţene , avand următoarele locaţii:

e

 

 

 

 

 

  
         

Nreert Nr.APV DI TRONSON ei Volum

1 1147715821354 MĂRCULEŞTI SCÂNTEIA 4 15

2 1477178 1203E COCORA | CĂZĂNEŞTI 134 304

3 11477149] 213 CHIRANA LUCIU 4 13

4 |1447727]102H GRINDU COLELIA 72 220

5___| 1447722 102H COLBLIA COCORA 28 __144

6 1502366 MANASIA GRINDU
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Volumul de masa lemnoasa bruta afost stabilit prin Actele de Punere in Valoare
Emise de către ROMSILVA - Direcţia Silvică Ialomiţa - Ocolul Silvic Urziceni .

+ nr, 1447727-1L-349 ; din 25.07.2018

se nr. 1447722-1L-349 ; din 25.07.2018

se nr.1502366-1L-349; din 09.06.2019

Emise de către ROMSILVA - Direcţia Silvică Ialomiţa - Ocolul Silvic Slobozia
«e nr. 1477149-11-348 ; din 04.04.2019
«e nr. 1477178-1L-348 ; din 04.04.2019

«e nr, 1477158-11,-348 ; din 04.04.2019

3, DESCRIEREA LUCRĂRII
Materialul lemnos din zona de siguranță a drumurilor judeţene potrivit actelor de

punere în valoare este compus din specia : PLOP EUROAMERICAN
3.1. Fazele de lucru pentru curățirea terenului vor cuprinde:

1. curățirea arborilor;
2. depozitarea materialului lemnos;

3. încărcarea în autovehicule şi evacuarea materialului lemnos din zonă.

3.2.Doborârea arborilor va începe după pregătirea prealabilă a locului de muncă,
pregătire care ya constă din:

1, semnalizarea punctului de lucru: (platformă primară)
2. doborârea crengilor agăţate;
3. curățirea terenului de căzături;
4, formarea potecilor pentru refugiere atunci când cade arborele.
Direcţia de cădere a arborelui vafi stabilită de șeful echipeişi va fi comunicată

muncitorilor pentru evitarea unor accidente.

Dacă arborii ce urmeazăa fi tăiați sunt în apropierea uneirețele electrice, carear

putea fi periclitată prin căderea lor, ofertantul își va lua măsuri pentru a evita

producerea de accidente prin electrocutare și va înştiința proprietarul reţelei electrice

cu privirela lucrările detăiere.

În cazul când există suprafeţe agricole marginale drumului ofertantul este obligat
să ceară acceptul propietaruluiterenului pentru doborârea arborilor pe acesta.

Pe pante înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu

vârful la dealsau pe curba de nivel, ținându-se seama de direcţia indicată de tehnologia
de scoatere și utilajulfolosit pentru această operație.

Tăierea arborilor se face cât mai jos ( la ras ), astfel încât înălțimea cioatei
măsurată pe partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrulsecțiunii acesteia iar
la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm.

Tapase va executa la adâncimea de 1/2 -1/3 din grosimea arborelui pe partea
corespunzătoare direcţiei de cădere. Este interzis să se execute tapa la mai multi arbori

odată șia lăsarea arborelui tapat nedoborât.
Este intrezisă doborarea arborilor pe timp de furtună, ceaţă densă, polei,

ninsoare, ploaie torențială sau întuneric.

Secţionarea trunchiurilor va începe după sprijinirea şi fixarea acestora pe

pământ.
Ofertantul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje

adecvate tehnologiei de exploatare. De asemeni este obligat să folosească pe fluxul

tehnologic personal careare calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută.

Orice eveniment în activitatea de exploatare a masei lemnoase (accidente,

incendii, etc.) ramâneîn exclusivitate în răspunderea ofertantului.

 



La toate lucrările se vor avea în vedere dispoziţiile prevazute în „Norme specifice
de protectia muncii în exploatăriși transporturi forestiere”, aprobate cu Ordinulnr.

173/2003, precum şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe
întreaga durată de exploatare a sectorului supus exploatării .

Eploatarea materialului lemnos se va executa fără închiderea circulaţiei rutiere

pe sectorul de drum determinat, asigurând o fluență corespunzătoare a traficului pe
toată durata execuțieilucrării,

In timpul repaosului de masa catsi repaosuluide la sfarsitulzilei de lucru, sculele
si utilajele vorfi depozitate in locuri stabilite de conducătorullucrării împreuna cu seful
secţiei, in afara zonei drumului. Paza utilajelor va fi asigurata de catre executantul
lucrării,

Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitaţie poate începe după
achitarea integrală de către cumpărător a valorii de adjudecare pentru fiecare
tronson în parte înainte de începerea exploatării .

Predarea zonei de siguranţă a drumurilor judeţene se va face pe baza de proces
verbal, de către împuternicitul Consiliului Județean Ialomița. Din partea cumpărătorului,
la predare, trebuie să asiste o persoană împuternicită special pentru preluarea masei

lemnoase care constituie obiectul exploatării, persoana care va semna procesul verbal

de predare.
Lucrările vorfiincheiate conform următorului grafic de eşalonare:
 

 

 

 

 

 

       

Nr.ert DI TRONSON i Voua ÎN

1 2I3AȚMĂRCULEȘTI | SCÂNTEIA a 5

2 203| COCORA [| CĂZĂNEŞTI za 304 45

3 [213] CRIRANA - LUCIU 413 5

4 [102H GRINDU TEOLEIIA 72| 220 20

511028 COLELIA "COCORA 28| aq 12

6 [2035 MANASIA | ȚGRINDU 384| 814 90   
 

*) Termenele de executie sunt exprimate in zile lucrătoare si curg de la data
semnării procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a ordinului de
incepere a lucrarilor.

ALTE CONDIŢII

Ofertantul isi va lua masurile necesare pentru a evita producerea de daune altor
persoane (deteriorarea de instalatii electrice si telefonice situate in apropierea
aliniamentului degradareaculturilor agricole),

In cazul producerii unor astfel de daune, ofertantul este direct raspunzator de
daunele provocate si va suporta valoarea despagubirilor aferente daunelor provocate.

La terminarea exploatarii intregii cantitati de masa lemnoasa, cumparatorul are
obligatia de a strange resturile de exploatare nevalorificabile, crengi si varfuri sub 2cm
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grosime, zoburi, lemn putregăios) in grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona
drumului.

Se interzice cumparatorului depozitarea masei lemnoase rezultata din exploatare
pe marginea drumurilor judetene sau parcari, deoarece pot constitui obstacole in
desfasurareain bune conditii a circulatiei rutiere.

De asemenea se interzice târârea sau semitârârea materialului lemons pe
drumurile judetene, din zona supusa exploatării. Dupa terminarea lucrarilor de

exploatare si transportul masei a resturilor nevalorificabile, cumparatorul este obligat sa

dezafecteze instalatiile si construcţiile anexe provizorii, aducând terenurile ocupate la
starea inițiala

In situaţia utilizării de automacarale, calarea acestorase va face numaicu cale din

lemn.

Este strictinterzisa calarea macaralelor direct pe imbracamintea asfaltica,

6.RECEPTIA LUCRARILOR

Dupăfinalizarea lucrarilor de exploatare masa lemnoasa pe picior, pe fiecare lot
in parte, reprezentantii cumparatorului si ai Consiliului Judetean Ialomiţa, vor proceda
la receptia lucrarilor prin intocmirea unui “Proces Verbal de receptie la terminarea
lucrarii”,

Dacă in procesul verbal de receptie nu sunt notificate obiectiuni(ex:lucrări
neterminate, remedieri, curatirea terenului, etc.) atunci garantia de buna executie se

returneaza ofertantului câştigător, in termen de 14 zile de la semnarea procesului
verbal de receptie la terminarealucrarii .

7, SANCŢIUNI, PENALITĂŢI

In cazul nerespectarii de către cumpărător a termenului de finalizare a
contractului sau a altor cerinte din prezentul caiet de sarcini, acesta va suporta
penalitati de 0,15% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere .

B.GARANȚIA DE CONTRACTARE

Garantia de contractare este de 5 %din valoarea de incepere licitatiei pentru
loturile la care s-au inscris .

Pentru câștigătorullicitatiei, garantia de contractare se va restitui in termen de
10 zile lucrătoare de la încheierea contractului.

Pentru ceilalți ofertanţi, garantia de contractare seva restitui in termen de 5 zile

lucrătoare de la data adjudecarii, la cererea acestora.

Valoarea garanţiei de contractare este următoarea :

 

 

  

Nr Preţ Valoare

DJ TRONSON Volum Pornire paloare Garanţie
me licitație , :

crt Lei/ ” lei Contractare
ei/imc 39

1 [2134 MĂRCULEŞTI SCANTEIA 15 60,00 900,00 45,00

2 1203E COCORA ..] CĂZĂNEŞTI 304 60,00 18.240,00 912,00        
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3 213 CHIRANA =] LUCIU 13 60,00 780,00 39,00

 

 

  

4 1102H GRINDU COLELIA 220 60,00 13.200,00 660,00

5 |102H COLELIA 2-4 COCORA 144 60,00 8.640,00 432,00

6 |203B MANASIA GRINDU 814 60,00 48.840,00 2.442,00        
 

8.1 Garanţia de contractare se poate constitui prin :

a) Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o

societate de asigurări, care devine anexă la contract.

b) Garanţia poatefi constituită și prin depunere în numerar a valorii aceasteia la

casieria ConsiliuluiJudeţean Ialomița pentru valori până la 5.000 lei
c) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate

prevăzute în documentaţia de atribuire.

8.2 Garanţia de bună execuţie
(1) În termen de5 zile lucrătoare de la data încheierii contractuluide vânzare-

cumpărare, cumpărătorul va depune cu titlu de garanţie, care va fi constituită pe
parcursul derulării contractului, o sumă reprezentând o cotă de 10% din suma datorată

vânzătorului pentru prelevarea penalităților de întârziere şi sumelor datorate
vânzătoruluii de către cumpărător, în baza contractului devânzare - cumpărare.

(2) Garanţia se returnează la cererea scrisă a cumpărătorului , în termen de 14

zile dela încetarea contractului de vânzare-cumpărare , dacă aceasta nu a fost utilizată

de către cumpărător, pentru prelevarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate

vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului.

8.2.1.Garanţia de bună execuţie se constituie :

a) Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile

legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la

contract.
b) Garanţia poate fi constituită şi prin depunere în numerar a valorii aceasteia la

casieria ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa pentru valori până la 5,000 lei

Director Executiv DAP

Gheorghe PROCA
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Capitolul 8.

8.1. CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Nr. /2021 - din__/___/2021

In temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. ___ din data de „privind

aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranţă a drumurilor judeţene

şi a procesului verbalnr. „ cu privire la desemnarea ofertei câștigătoare pentru

atribuirea contractului de vânzarese încheie următorul contract:

JUDEŢUL IALOMIȚA, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul

Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243.230.200; +40 243.230.201,

fax nr. +40.243.230.250,  +40.243.232.100; cod fiscal 4231776, cod IBAN

RO891REZ391214300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal

920032, e-mail: cji(Qcicnet.ro, reprezentat prin domnul PAVEL MARIAN, Președinte al

Consiliului Judeţean Ialomiţa,în calitate de VÂNZĂTOR. pede o parte,

 

   

şi

„ cu sediul în DI. , Jud.

Nr. înregistrare Registrul Comertului „tel. ,

fax „e-mail: „CUL. „cont „ deschis

la „ reprezentată legalprin dl./dna , în calitate

de CUMPĂRĂTOR,pe dealtă parte,

1. Definiţii
1.1. In prezentul contract următorii termenivor fi interpretaţiastfel:

a) act de punere în valoare, denumitîn continuare APV - documentul tehnico-economic

care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative a volumului de lemn destinat
exploatării;

b) evaluarea masei lemnoase pe picior — activitate tehnico-economică şi organizatorică
prin care, anticipat defrişării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele
lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea

actului de punere în valoare;
c) eşalonarea tăierilor — programarea intervalelor de timp, pe perioada valabilității

contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase contractate;
d) exploatarea masei lemnoase — ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic

care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din
defrișare, prin aplicarea de tehnicişi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care

reglementează regimulsilvic;
e) forța majoră — (art.1351, alin.(2) Cod Civil) — este orice eveniment extern,

imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
f) garanţia de bună execuţie - garanţia constituită într-un cont bancar aflat la dispoziția

vânzătorului în scopul asigurării vânzătorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi
în perioada convenită a contractului;
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g) garanţia de contractare - garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a
proteja organizatorul licitaţiei/negocierii faţă de riscul unui eventual comportament
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea
contractului de vânzare cumpărare;

h) luna — lună calendaristică;
i) masă lemnoasă pe picior — volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor și

cojii) al arborilor incluși în actele de punere în valoare;
Î) operator economic — orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de

exploatare forestieră; administratorii de fond forestier proprietate publică care
desfăşoară activitate economică sunt considerați operatori economici în sensul
prezentei definiţii; termenul include şi întreprinderile individuale autorizate,
înregistrate la oficiul registrului comerţului;

k) participant la licitaţie — operator economic/grup de operatori economici persoane
Juridice care îndeplinesc toate condiţiile departicipareşi sunt prezente la Licitaţie;

D partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform

metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data

estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului;

m) prețul contractului — prețul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;

n) volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor lemnoase

fasonate, inclusiv coaja acestora;
0) zi —zi calendaristică;

2. Obiectul și preţul contractului

2.1. Vânzătorul se obligă să vândă masa lemnoasă pe picior provenită în urma executării
lucrării „Exploatare masa lemnoasă pe picior" de la plantațiile forestiere de pe drumurile

judeţene , proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, aflate în administrarea Consiliului
JudeţeanIalomiţa aflată pe următoarele tronsoane:

 

2.2. Cumpărătorul se obligă să cumpere masa lemnoasa pe picior rezultată în urma executării
şi finalizării de către acesta a lucrărilor de exploatare a plantațiilor forestiere aferente, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale caietului de sarcini pentru plantaţia din zona
de siguranţaa drumurilor judeţene.
2.3. Cumpărătorul se obligă să plăteasca vânzătorului prețul după cum urmează:

 

Număr |Volum brut masa Preţ
Na ,
crt Tronson arbori lemnoasa

-buc- (mc) lei/mc
 

       
 

2.4. Contravaloarea masei lemnoase pe picior rezultată din exploatarea plantaţiei forestiere
din zona de siguranța a drumurilor judeţene menţionate la clauza 2.1, conform ofertei
declarate câstigătoare este:
- Volum net masa lemnoasă me X lei/mc = lei, valoare fără TVA
2.5, Cantitatea de masa lemnoasă pe specii şi sortimente dimensionale este cea prevăzuta în
actele de punere în valoare.
2.6. Cumpărătorul nu are obiecţii în legătură cu volumul și structura masei lemnoase
care face obiectulprezentului contract,
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3, Durata de execuţie a contractului
3.1,Cumpărătorul se obligă să cumpere masa lemnoasă pe picior, urmare a executării și
finalizării lucrărilor menționate la punctul 2.2, de la data semnării procesului verbal de
predare-primire a amplasamentului în termenul prevăzut în graficul de execuţie a lucrarilor
(anexa ur. ], parie integranta a prezentului contract).
Termenul de execuţie este de ___ zile lucrătoare și curge de la data semnării procesului
verbal de predare-primire a amplasamentului.

4. Aplicabilitate
4.1. Contractul de vânzare cumpărare intra în vigoare la data semnării de către ambele parți
contractante şi produce efecte până la stingerea tuturor obligaţiilor reciproce dintre părți.
5. Documentele contractului
5.1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate în anexele la prezentul contract;

5.2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Grafic de execuţie a lucrării (anexanr.]);
b) Caietul de sarcini (anexaar. 2) ;
c) Actele de punere în valoare nr.5(anexa nr. 3);

d) Oferta de preț (anexanr. 4);
e) Dovada constituirii garanţiei de bună execuție.

6. Obligatiile cumparatorului
6.1. Cumparatorulare obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini întocmit de către
vânzător și de a executaşi finaliza lucrările cu atenţia și promptitudinea cuvenite, în limitele
prevăzute în contract şi cu respectarea legislaţiei aferente activității de valorificare a masei
lemnoase pe picior pentru agenţii economici;
6.2. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru contormitatea, stabilitatea şi siguranţa
tuturor operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie, cu respectarea
prevederilorşi reglementarilor legale privind calitatea execuţiei lucrării;
6.3. Cumpărătorulare obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile vânzătorului în orice
problema menţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care cumpărătorul
consideră ca dispozitiile vanzatorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecţii în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale;
6.4. Cumpărătorul este responsabil de executarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
vânzător, precum şi de furnizarea echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor
umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective;
6.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, cumpărătorul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelora căror prezenţa la lucrareeste
autorizată şi de a menţine lucrarea în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui
pericol;
b) de a procura şi de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de protecție, îngrădire,
alarma şi paza, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de
alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor,
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara lucrării și
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomotsau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
6.6. Cumpărătorul nu are dreptul de exploatare a oricărui volum de masă lemnoasă anterior
plăţii efectuate către vânzător, dovedită cu ordin de platăvizatde bancaplătitorului.
6.7.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor cumpărătorul are obligaţia, în măsura permisă de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor;
b)căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor șia căilor publice sau private.
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(2) Cumpărătorul va despăgubi vânzătorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acțiunilor în
justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând
din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
cumpărătorului.

(3) Cumpărătorul are obligaţia de a despăgubi vânzătorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc) legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legatură cu executia lucrarilor sau încorporate în
acestea,
b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situației în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentației pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei întocmită de către vânzător.
6.8. (1) Cumpărătorul are obligaţia dea utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica sau sunt pe traseul lucrarii şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu.
(2) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică sau
care se află petraseul lucrării, din cauza transportului materialelor, echipamentelor, sau altora
asemenea, cumpărătorul are obligaţia de a despăgubi vânzătorul împotriva tuturor
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri,
6.9. Din momentul doborârii arborilor din tronsonul predat în vederea executarii lucrărilor de
curăţare, defrişare, riscul pieirii fortuite a materialului lemnos, precum şi riscul deprecierii
calitative şi/sau cantitative se supoarta de către cumparator.
6.10. Cumpărătorul este responsabil pentru riscurile care ar putea să apară privind lucrările
executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc precum şi daunele
sau prejudiciile adusecătre terțe persoane fizicesaujuridice.
6,11. Să îndeplinească cu bună credinţă, obligaţiile ce îi revin, izvorâte din contractşi caietul
de sarcini .

7, Obligaţiile vânzătorului
7.1. Vânzătorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte
informaţii furnizate cumpărătorului, precum și de dispoziţiile şilivrările sale;
7.2. Vânzătorul se obligă să asigure tronsoanelor delimitate anterior, echivalente cantitativ cu
masa lemnoasa pepicior plătită de către cumparator, conform graficului de eşalonare,

8. Începereasi execuţia lucrărilor
8.1. Cumpărătorul are obligaţia de a executa lucrările prevazute la clauza 2.1 conform
graficului de execuție prevazut în anexanr. |.
8.2. Execuţia lucrărilor va fi începută la data semnării procesului verbal de predare-
preluare a amplasamentului, care va fi încheiat in termen de maxim 5 zile de la primirea
înstiințării de achitare de la cumpărător a prețului contractului.
8.3. Vânzătorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuţiei lucrărilor și de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la prezentul contract,

9. Întârzierea șisistarea lucrarilor
9.1. (1) In cazul în care volumul sau natura lucrărilor neprevazute, condiţiile climaterice
extrem de nefavorabile sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează cumpărătorului
şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta il îndreptățesc pe executant să
solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei parți din acestea cu 5 zile
lucrătoare înainte,
(2) Prin consultare, părțile vor stabili prelungirea duratei de execuţie la care cumpărătorul are
dreptul, prin încheierea unui act aditional la prezentul contract.
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10. Finalizarea lucrarilor
10.1. Ansamblul lucrărilortrebuie finalizat în termenul convenit de partila clauza 3.1. (1) La
finalizarea lucrărilor pe loturi distincte din punct de vedere fizic şi funcțional, cumparatorul
are obligația de a notifica în scris vânzătorul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie,
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție;

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren,
vânzătorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepție. În
cazul în care se constată că sunt deficienţe acestea vorfi notificate cumpărătorului, stabilindu-
se și termenele pentru finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor deficienţelor, la o noua
solicitare a cumparatorului, vânzătorul va convoca comisia de recepție.
10,2. Comisia de recepție are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În
funcţie de constatările făcute, vânzătorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia.
10,3.Obiectul contractul nuva fi considerat executat până când procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, nu va fi semnat de comisia dereceptie.

11. Modalităţi de plată
11.1. Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata către vânzător pentru masa
lemnoasă pe picior rezultată din exploatarea plantațiilor rutiere din zona de siguranţa a
drumurilor judeţene menţionate la clauza 2.2, anticipat, în baza facturii emise de
vânzător pentru fiecare tronson;

11.2. În acest sens ofertantul câştigătorare obligaţia de a prezenta înainte de semnarea

contractului modul de plată pentru carea optat, integral pentru toate tronsoanele
căştigate sau parțial , prezentând în acest sens un grafic de eşalonare a plăţilor cu
respectarea termenulde execuţie din documentaţia deatribuire.
11.3. Vânzătorul va emite factura în termen de maxim $ zile de la primirea înștiinţării de
constituire garanţiei de buna execuţie de către cumpărător, conform art. 12.

11.4.Plata se va face prin virament bancar, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
primirea de către cumpărător a facturii emise de vânzător, în contul nr.
RO89TREZ391214300530XXXĂ, deschis de Consiliul Județean Ialomița la Trezoreria
Municipiului Slobozia,
12. Garanţia de buna execuţie a contractului
(1) Cumpărătorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2) Cumpărătorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractuluiîn cuantum
de lei, reprezentând 10 % din preţulcontractului, fără T.V.A.
(3) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care
devine anexă la contract.
(4) Nerespectarea obligaţiilor privind constituirea garanţiei de bună execuţie atrage
rezilierea de plin drept a prezentului contract, Jără punere în întârziere și fără intervenţia
instanței dejudecata.
(5) Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la încheierea procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(6) Prelungirea termenului de prestare a contractului, prin act aditonal, atrage prelungirea
în mod corespuntator a perioadei de valabilitate a garanţiei de bună execuţie.

13. Actualizarea preţului contractului
13,1. Preţul contractului nu se actualizează, rămânând ferm pentru toata perioada de
valabilitate a contractului.

14. Amendamente
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Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni la modificarea
clauzelor contractului prin act aditional numai în cazul apariţiei unor circumstanțe care
lezează interesele legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevăzute la data încheferii
contractului.

15, Răspunderea părților
15.1 Îndeplinirea necorespunzatoare sau cu întarziere a obligaţiilor asumate în prezentul
contractatrage răspunderea părtii în culpă;
15.2. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a renunţaoricând la contract, printr-o notificare scrisă,

adresată cumpărătorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau
despăgubire pentru cumpărător. În acest caz, cumpărătorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale
a contractului,
15.3.Nerealizarea în totalitate a obiectului contractului, din vina exclusivă a cumpărătorului,
dă dreptul vânzătorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 %4 din valoarea
contractului fără T.V.A,
15,4. Pentru masa lemnoasă rămasă în zona de siguranță a drumurilor, pe picior sau în
diferite faze de exploatare, la terminarea termenului de exploatare cumpărătorul va suporta
penalitati de 0,15% din valoarea contractului pentrufiecare zi de întârziere.
15,5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul vânzătorului, în
condiţiile art. 1553 alin (2) partea finală din Codul Civil, să rezilieze de drept contractul, fără

altă formalitate şi fără intervenţia instanțelor de judecată. Contractul este considerat reziliat de
la data primirii de către cumpărător, a notificării vânzătorului în acest sens.
15.6, Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii
plătibile prin lege,în privinţa sau ca urmare a unui accidentori prejudiciu adus unui muncitor

sau altei persoane angajate de cumpărător.

16. Transportul materialului lemnos
16.1. Transportul materialului lemnos pe drumurile publice se realizează cu respectarea
Legilor 171/2010, 46/2008, HG 470/2014, HG 787/2014, privind circulația materialului
lemnos.

16.2. Cumpărătorul este răspunzător:
(1) Pentru. nerespectarea art. 41, alin.(1) din OG, 43/97- privind regimul drumurilor

republicată. şi actualizată prin care este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere
înregistrațe sau îmatriculate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea
masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunile maxime
admise prevăzute în anexele 2 şi 3 ale ordonanţei mai sus menţionate.

(2) Pentru nerespectarea art. 43, liţ. b) din OG. 43/97- privind regimul drumurilor

republicatăşi actualizată, prin care se interzice intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi
sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de

materiale de construcție saualte materiale.

17, Rezilierea si incetarea contractului
17.1. Rezilierea şi/sau încetarea de plin drept a prezentului contract va fi notificata celeilalte
parți cu cel puţin 10 zile inainte de datala care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.
17.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția unei
instanțe judecatoreşti, în cazul în care:
a) împotriva vânzătorului a fost pronunţată o hotărâre definitivă de faliment,
b) cumpărătorul cesionează drepturile și obligaţiile sale prevazute de prezentul contract fără
acordul vânzătorului;
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c) cumpărătorul sau vânzătorul îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale dupa ce a fost avertizat
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract.
17.3. Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a denunțaunilateral contractul în cel mult 30 de zile de
la apariţia unor circumstanțe care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului și
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încat îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară interesului public, In acest caz, cumpărătorul are dreptul de a achita
numai plata corespunzătoare pentru plata din contract îndeplinita până la data denunţării
unilaterale a contractului, respectiv, de a achita contravaloarea masei lemnoase rezultată din
lucrarile efectiv executate,
17.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
intrecontactante.
17.5. Prevederile prezentului capitol nu înlatură răspunderea părții care în mod culpabil a
cauzat încetarea contractului.

18. Cesiunea
18.1. Nici o parte nu va cesiona o parte sau întregul contract, beneficiul sau orice alt drept în
cadrul sau asupra contractului;
18.2. Cesiunea nu va exonera cumpărătorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligații asumate prin contract,
19. Forta majoră
19.1. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioadaîn care aceasta acţionează,
19.3. Îndeplinirea contractului vafi suspendată în perioada de acţiune a forței majore,dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19,4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuricare îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
19,5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată să pretindă celeilalte daune-interese,

20. Soluţionarea litigiilor
20,1, Vânzătorul şi cumpărătorul vor depunetoate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,

prin negociere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între eiîn cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
20.2. Dacă, după 5 de zile lucrătoare de la începerea acestor negocieri, vânzătorul și
cumpărătorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente de la sediul
vânzătorului, potrivit dreptului comun.

21. Limbacare guverneaza contractul

21.1. Limbacare guvernează contractul este limba română.

22, Comunicari
22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisăîn scris;

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
22,2, Comunicările între părți se potface şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
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23, Legea aplicabilă contractului

23.1. Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Contractula fost încheiatazi 2019 în 2(două) exemplare, din care | exemplar
pentru vânzător şi | exemplar pentru cumpărător.

VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR,
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OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA -
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud, Ialomiţa

Examinând documentaţia deatribuire, , ne oferim ca,în
(numele ofertantului)

conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentaţia de atribuire, să

cumpărăm pentru exploatare , masa lemnoasă aferentă drumurilor judeţene selectate în

tabel (se marchează cu X- drumulselectat).

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci)

zile, de la data depunerii ofertei şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare cumpărare această ofertă,

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este

stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajantîntre noi.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

câștigătoare, să constituim cu titlu de garanţia o suma în conformitate cu prevederile

din documentație .

 

 

 

 

 

 

          
 

Preţ

Ofertă
Neert DI TRONSON Nr. | Volum

arbori me
lei/me

1 2134 MĂRCULEȘTI ] SCÂNTEIA 4 15

2 2038 COCORA CĂZĂNEŞTI 134 304

3 213 CHIRANA ] LUCIU 4 13

4 102H GRINDU | COLBLIA 72 220

5 102H COLELIA COCORA 28 144

6 2038 MANASIA |] GRINDU 384 814

Data / /2021 Semnătura ofertant
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MODEL ANUNŢUL PUBLICITAR

privind vânzare prin LICITATIE a masei lemnoase pe picior

din zona de siguranță a drumurilor județene
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa

La sediul Consiliului Judeţean Ialomița, situat în Municipiul Slobozia, Piaţa

Revoluţiei nr.1, judeţul Ialomiţa va avea loc la data de „ ora 11,00,licitaţie în
vederea vânzarării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor
judeţene, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa , conform Hotararii Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr.__din data de

Cantitatea de material lemnos scoasă lalicitație conform Actelor de Punere în

Valoare, emise de către ROMSILVA - Direcţia Silvică Ialomiţa — Ocolul Silvic Urziceni şi
Ocolul Silvic Slobozia este de 1.510 m?, fiind dispusă pe 6 tronsoane din drumul
judeţene după cum urmează

 

 

 

 

 

 

 

  

Preţ

Nrert DI 'TRONSON si Vorun MIN

lei/me

12134 MĂRCULEȘTI SCÂNTEIA 4 15] 60,00

212038 COCORA | CĂZĂNEŞTI 134 304 60,00

3 213 CRIRANA LUCIU 4 13 60,00

4 1028 GRINDU | COLELIA 72 220 60,00

5 Ţ1o2H COLBLIA -COGORA 28 144 60,00

6 2038 MANASIA GRINDU 384 814 60,00         
 

1, Procedura : -LICITAȚIA -.

2. Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este Cel Mai

Mare Preţ Ofertat - lei/mc.

3.  Garanţia de contractare - este egală cu 5 % din din valoarea de pornire la

licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere.

4.  Garanţia de bună execuţie a contractului este de: 10% din valoarea
contractului fără TVA
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10.

11,

12.

Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunţului

publicitar de la sediul Consiliului judeţean ialomița . Caietul de sarcini împreună

cu Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii se pot
achiziţiona la preţul de 20 lei.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de ora __ la
registratura Consiliului Județean Ialomiţa.
Data primirii solicitari de clarificări

 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de ora
la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.

Limba de redactarea ofertei - Română.

Încheierea contractului devânzare-cumpărare - 10 zile lucrătoare de la

formaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int. 244, fax.

0243/233.000, Compartiment patrimoniu public și privat, persoană de contact:

consilier Şelaru Gheorghe.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

MARIAN PAVEL
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Morarat 0088 Fodoratiea

ROMÂNIA “ ă
RIAA SIMTEXE

CONSILIULJUDEȚEAN IALOMIȚA za
Tal: 0243 230200 ; - | web: ura.cienet,ro
fax, 0243 220250 Stobozia - Piaţa Revoluției Nr, 1 e-maii: zjielenet.ra

PREȘEDINTE Nr. 4417444024 -M/____ dins20:0 .2021

 

 

 

 

 

REFERATDE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din

zona de siguranţă a drumurilorjudeţene

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa se

propune aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a unui număr

de 6 drumuri județene.

În conformitate:cu prevederile art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “drumurile de

interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţuluişi cuprind drumurile judeţene”,

iar potrivit. art. 2 alin. (3) “plantațiile din zona drumului fac parte integrantă din acesta“. Astfel

cum stipulează prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgență a Guvernuluinr.

57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de autoritate

publică judeţeană, îndeplineşte atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al

judeţului.

Prin proiectul de hotărâre se propune ca pentru drumurile judeţene - DJ 102H,; - DJ 2038;

= DJ 203E; - DJ 213; - DI213A, să fie demarată procedura legală de valorificare a masei

lemnoase existentă în zona de siguranță a acestora, prin tăierea arborilor, în specialdin specia

plop euroamerican cu vârste peste-60:de ani, cu goluri în trunchiuri ce le slăbește rezistențala

fenomenele meteo și uscați în proporție de 55%. Măsura se impune a fi luată, în primul rând,

având în vedere gradul de îmbătrânire al arborilor, ceea ce reprezintă un real pericol pentru

circulaţia rutieră, mai ales în perioada de iarnă sau în cazul apariţiei unor fenomene

meteorologice deosebite (furtuni, vânt puternic, descărcări electrice). În al doilea rând, pe

tronsoane din drumurile județene DJ 102H, 203B, 203£, 213, 213A urmează să se execute

lucrări de modernizare din fonduri europene, buget localsi fonduri naționale, situație în care

tăierea arborilor din zona de siguranță devine o necesitate.

În raportul direcţiei de specialitate sunt detaliate pe larg informaţiile referitoare la

tronsoanele celor 6 drumuri judeţene avute în vedere, numărul de arborivizațiși volumul brut

al masei lemnoase rezultată prin tăiere. Cantitatea totală de material lemnos pentru care se

solicită exploatarea este de 1.510 m:, provenită de la 626 de arborisituațiîn zona de siguranță

a drumurilorjudeţene.

Consiliul Judetean Ialomita

N
1000080207

 

 

  

  

 

  

  

  



De asemenea, în Caietul de sarcini sunt detaliate datele de natură tehnică ce vor fi

respectate de potenţialii ofertanți, cât și modelul contractului de vânzare a masei lemnoase,

Valorificarea masei lemnoase se va realiza prin licitație publică deschisă, preţurile de pornire

fiind stabilite la 60,00 lei/mc. .

Contractul de vânzare a masei lemnoase se va încheia cu ofertantul/ofertanții care

va/vor oferi prețul cel mai mare pentru un metru cub. Fiecare ofertant poate depune o singură

ofertă pentru unul, mai multe tronsoane sau pentru toate tronsoanele scoase la licitaţie.

Cumpărătorul desemnat câștigător al licitaţiei are obligaţia de a efectua plata masei

lemnoase pe picior adjudecate, integral sau pentru fiecare tronson în parte înainte de

începerea exploatării, pe baza facturii emise de vânzător.

Prin proiectul de hotărâre se propune și aprobarea componenţei comisiei de evaluare și

de negociere a ofertelor, precum și a celei de soluţionare a eventualelor contestaţii.

De menționat este și faptul că pentru adoptarea proiectului de hotărâre aufost obținute

toate avizele necesare de la instituţiile cu atribuţii în domeniulsilvic,

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL

 

Redactat

Bărăgan Stelică-Marius



Direcţia de Achiziţii şi Patrimoniu

NA, (499poa/-T foot 2027

RAPORT
La proiectulde hotărâre privind

aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior
din zona de siguranţă a drumurilor judeţene

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Judeţean îndeplineşte atribuții privind gestionarea
patrimoniuluijudeţului,

În ultimii ani au existat cazuri de prăbușire de arbori şi rupere de crengi pe

drumurile judeţene ca urmare a graduluiînaintat de îmbătrânire şi a stării fitosanitare
precare, fapt care poate provoca pagube materiale şi constituie un pericol pentru
siguranţa rutieră, mai ales în perioada de iarnă dar și când sunt fenomene meteo
deosebite (furtuni, vant puternic, descărcări electrice,) , fapt semnalat Consiliului
judeţean Ialomiţa de către primarii din județ .

Pe o parte şi pe alta a drumurilor județene se găsesc arbori, în special din specia
plop euroamerican cu vârste peste 60 de ani, cu goluri în trunchiuri ce le slăbește
rezistenţala fenomenele meteo şi uscați în proporție de 55%.

Pe tronsoane din drumul judeţean ; DJ -102H, 203B; 203E; 213; 2134; Consiliul

Judeţean Ialomița urmează să execute lucrări de modernizare a acestora din fonduri

europene , bugetul local și prin Progamul Naţional de Dezvoltare Locală 1 şi 2 , asfel că

este necesară tăierea acestor arbori înainte de demararealucrărilor de modernizare .
Precizăm faptul că masa lemnoasă se află în proprietatea publică a Judeţului

Ialomiţa .
Luând în considerare aspectele prezentate anterior în conformitate cu

prevederile:

e Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondulforestier proprietate
publică, regulament aprobat prin H.G. nr, 715 / 2017,

e dispoziţiile art.7 din O.G. 43 / 1997 republicată privind regimul drumurilor,

e dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 46 / 2008, repubiicată, Codul Silvic,

Volumul de masa lemnoasa bruta afost stabilit prin Actele de Punerein Valoare
Emise de către ROMSILVA -— Direcţia Silvică Ialomiţa - Ocolul Silvic Urziceni .

«e nr 1447727-IL-349 ; din 25.07,2018
+ nr. 1447722-1L-349,din 25.07,2018

«%* nr.1502366-1L-349; din 09.06,2019

Emise de către ROMSILVA - Direcţia Silvică Ialomița - Ocolul Silvic Slobozia
se nr. 1477149-11.-348 ; din 04.04,2019

«e nr. 1477178-IL-348 ; din 04.04.2019

«4 nr. 1477158-1L-348 ; din 04.04,2019
Propunem efectuarea lucrărilor detăiere a arborilor şi valorificarea masei lemnoase

pe piciordin zona de siguranţă a drumurilor județene pe următoarele tronsoane:

Consiliul Judetean lalomita

NI MNI|
0000071396
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Nr.crt Nr.APV DI 'TRONSON ai Volum

1 |1477158|213A ÎMĂRCULEŞTI | | SCÂNTEIA 415
2 |1477178 203E COCORA | CĂZĂNEŞTI 134 304
3_|1477149] 213 CHIRANA _|ueru Al

Toxnnu —Tlcoeia4 11447727 102H GRINDU | COLELIA 72| 220
5 11447722]102H COLELIA

02366 | 2038. MANASIA       

Aceste tronsoane au făcut obiectul a adouă licitaţii pe -parcursul anului 2020

pentru prețul de 70,00 lei/m?, pentru ele ne depunânduse nici o ofertă de preţ, drept

pentru care propunem ca prețul de pornireallicitației să fie de 60,00lei/m8.

Pentru atribuirea contractelor de vânzare-cumpărare prin proiectul de hotărâre se
propune constituirea unei Comisii de evaluare a ofertelor şi o Comisiei de

soluţionarea a contestaţiilor , atribuţiile şi modul de desfăşurarea al activităţii celor

două comisii este prezentatîn documentaţia de atribuire anexă la proiectul de hotărâre,
Comisia de evaluare și negociere a ofertelor formată din 3 membriiîn

următoarea componenţă :
Preşedinte (cu drept de vot):

Proca Gheorghe - Director Executiv DAP
Membrii:

Şelaru Gheorghe - Consilier DAP
Oancea Diana Geanina - Consilier DAP

Membrii de rezervă:

Fiţa Elena - Consilier DAP

Pîrjolea Florian - Consilier DISP

Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor formată din 3 membrii în următoarea
componență:
Preşedinte (cu drept de vot):
Preda Genina Mirela - Consilier DAP

Membrii :

Mădularu Mariana - Consilier DAP
Carmen Pamblică - Consilier DAP
Membrii de rezervă:

Stoian Silvia Luminiţa - Consilier DAP
Faţă de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hotărâre privind

aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor

judeţene „, şi aprobarea acesteia în forma și conținutul din proiect.

Director Executiv DAP

ei

 
  


