
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI GRINȚIEȘ 

Nr. 5638/25.11.2021 

 

PROCES-VERBAL 

de preselecție 

 

1. Organizarea și desfășurarea preselecției operatorilor economici care au 

depus cereri de înscriere la licitația organizată de către Primăria comunei 

Grințieș în data de 24.11.2021 pentru masă lemnoasă pe picior s-a făcut în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 (art. 21, 

22 și 23).  

2. Locul și data desfășurării preselecției: sediul Primăriei  comunei 

Grintieș, judeţul Neamț, în data de 25.11.2021, ora 12
00

. 

3. Comisia de preselecție a fost numită prin Dispoziția nr.119 din 

19.11.2021 și este compusă din:  

- Bicajanu Vasile – consilier principal –  Președinte  

- Chirilă Teodora – consilier debutant – membru 

- Apopei Georgiana Iuliana – consilier asistent – membru 

- Gheorghiu Ioana – consilier – secretarul comisiei, fără drept de vot. 

La ședința comisiei de preselecție au participat toți membrii. 

Anunțul publicitar nr.5545 privind organizarea licitației s-a făcut în data 

de 19.11.2021 la sediul Primăriei  comunei Grintieș, judeţul Neamț și pe site-ul 

www.ocoalederegim.ro. Acesta a prevăzut data de 24.11.2021, ora 12
00

 ca 

termen limită de depunere a documentațiilor pentru participare la licitație la 

secretariatul Primăria comunei Grințieș, din Com. Grințieș, sat Poiana, jud. 

Neamț. 

4. Operatorii economici care au depus în termen cererea de înscriere la 

licitație și documentele prevăzute la art. 8, alin. (4) din caietul de sarcini, sunt: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire agent economic 

1. SC HOREZU PROD SRL 

2. SC NELPRODEX SRL 

3. SC ERV TRANS SRL 

 

5. Operatorii economici nu au participat la ședința comisiei de preselecție. 

6. Comisia de preselecție a analizat documentele depuse de către 

operatorii economici, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 2 din H.G. nr. 

715/2017. 

7. Comisia de preselecție a hotărât următoarele: 

a. admiterea participării la licitație a următorilor operatori economici: 

 

 

http://www.ocoalederegim.ro/


Nr. 

crt. 
Denumire agent economic 

1. SC HOREZU PROD SRL 

2. SC NELPRODEX SRL 

3. SC ERV TRANS SRL 

 

b. nu au fost cereri ale operatorilor economici de participare la licitație 

respinse. 

8. Volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care operatorii 

economici admiși la licitație îl pot recolta, în conformitate cu prevederile art. 21, 

alin. 5, lit.d) și i) din H.G. nr. 715/2017, este:  

 

Nr. 

crt. 
Denumire agent economic 

Capacitatea 

anuală de 

exploatare a 

lemnului în 

volum brut pe 

picior 

(mii m
3
) 

Volumul de 

masă lemnoasă 

pe picior care a 

fost exploatată 

pânâ în prezent 

(mii m
3
) 

Volumul maxim 

de masă 

lemnoasă pe 

picior care 

poate fi 

exploatată 

(mii m
3
) 

1. SC HOREZU PROD SRL 10,000 2,41200 7,58800 

2. SC NELPRODEX SRL 10,000 0,00000 10,00000 

3. SC ERV TRANS SRL 6,000 2,78229 3,21771 

 

9. Alte observații: 

a) Operatorii economici care consideră că, din motive neîntemeiate nu au 

fost admiși să participe la licitație, pot face contestație în scris, adresată 

Primarului comunei Grințieș; 

b) Operatorii economici participanți la licitație, trebuie să facă dovada 

achitării, anterior începerii ședinței de licitație, prin instrumente bancare legale 

sau în numerar (în limita sumei de 5000 lei/zi) a garanției de contractare, în 

cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, pentru volumul de masă 

lemnoasă pe care intenționează să-l cumpere; 

c) Cererile operatorii economici înscriși la licitație și documentele anexate 

acestora s-au predat secretariatului comisiei de preselecție. 

 Prezentul proces verbal s-a întocmit în două exemplare azi 25.11.2021  

ora 12
15

 și se va afișa la afișierul primăriei și pe site-ul www.comunagrinties.ro. 

 

COMISIA DE LICITAȚIE: 

 

Bicajanu Vasile –  Președinte                  __________________ 

 

Chirilă Teodora – membru                      __________________ 

 

Apopei Georgiana Iuliana – membru       __________________ 

 

Gheorghiu Ioana – secretarul comisiei      __________________ 

 


