CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
CĂLĂRAŞI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia
plop valorificată pe picior din aliniamentul Călărași - Chiciu,
Consiliul Local Municipal Călărași, județul Călărași
Având în vedere :
-Adresa nr. 2140/10.07.2017 din partea Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A.
-Raportul Direcției Tehnice nr. 8953/25.02.2020 din cadrul Primăriei municipiului Călărași
-Referatul primarului municipiului Călărași nr. 8487/24.02.2020 prin care se propune aprobarea
vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop valorificată pe
picior din aliniamentul Călărași – Chiciu
-Referatul Directiei Economice nr.8485/24.02.2020,
-Prevederile Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile
şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
-Prevederile legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic;
-Prevederile legii nr. 133/2015 pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Prevederile Legii nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- prevederile art.129, alin. 1 şi 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art.139 alin 1, alin. 3, lit. a si art. 196, alin 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a volumului de 1904 mc masã
lemnoasã, specia plop, valorificată pe picior, aferentã aliniamentului Călărași – Chiciu
Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice care constituie anexa nr. 1 a prezentei hotărâri
Art. 3 Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea masei lemnoase este de 109 lei/mc, respectiv
207.536,00 lei pentru întregul volum de masa lemnoasã
Art. 3 Se aproba treapta de strigare de 5% din preţul de pornire, respective suma de 10.376,80 lei.
Art. 4 Se aproba contravaloarea garanţia de participare în cuantum de 5% din pretul masei lemnoase
207.536,00 , si anume 10.376,80 lei.
Art. 5 Se împuterniceşte primarul Municipiului Călărași să semneze contractul de vânzare-cumpărare
sub forma autentică. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la un birou notarial, taxele
aferente urmând a fi suportate de către cumpărător.
Art. 6 Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare - cumpărare vor trece în sarcina
cumpărătorului.
Art. 7 Contractul de vânzare-cumpārare se va încheia în termen de 5 zile lucrãtoare de la licitaţiei
publice/negocierii directe cu câştigātorul licitatiei.
Art. 8. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga HCL nr. 173/28.11.2019 privind
aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop
valorificată pe picior din aliniamentul Călărași – Chiciu.
Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Direcția
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.
Secretarul municipiului Călărași va comunica prezenta celor interesați.
INIȚIATOR,
PRIMAR
Daniel Ștefan Drăgulin
Nr. ______/_______
Adoptată la Călărași

Astăzi,

Vizat,
Secretarul municipiului,

Mărgărit Sârbu

Primăria Municipiului Călărași
Nr. 8953/25.02.2020

Se aproba
Primar
Daniel Ștefan Drăgulin

RAPORT
Având în vedere:
- adresa nr. 2140/10.07.2017 transmisã de către Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A - prin Directia regional de drumuri si poduri Constanta, prin care
se solicitã defrişarea arborilor existenţi pe terenul cu numar cadastral 28162, în suprafaţã de
25225 mp, situate în T120/1, P1, pe partea dreapta a DN3, aceştia constituind un pericol
iminent pentru traficul auto de pe carosabilul DN3, în cazul producerii unor fenomene meteo
care ar putea genera doborârea copacilor;
- terenul pe care se aflã arborii ce constituie masa lemnoasã destinatã exploatãrii face parte
din domeniul privat al municipiului Calarasi, conform H.C.L. nr. 46/2016 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Cãlãraşi, este situat in
intravilanul municipiului Călărași, zona adiacenta DN3, Soseaua Chiciului , T 120/1, P1
având categoria de folosinţã teren neproductiv, având suprafața de 25228 mp şi nr. cadastral
28162;
- informatiile privitoare la localizarea, evaluarea cantitativã şi calitativã a masei lemnoase ce
face obiectul procedurii de vânzare prin licitatie publica cu strigare sunt evidentiate în actul
de punere în valoare nr. 1333344-CL-16244745, întocmit de Ocolul Silvic Călărași, în
conformitate cu care masa lemnoasã ce urmeazã a fi valorificatã este constituitã dintr- un
numar de 571 arbori, volum total 1904 mc, specia plop euramerican, fiind vegetaţie din afara
fondului forestier
- preţul de pornire al licitaţiei publice va fi de 109 lei/mc, respectiv 207.536,00lei pentru
întreaga masa lemnoasã, conform referatul Directiei Economice nr. 8485/24.02.2020
-garanţia de participare va reprezenta 5% din valoarea preţului minim de pornire a licitaţiei
publice, cuantumul acesteia fiind de 10.376,80 lei;
- prevederile Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
-prevederile legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic
-prevederile legii nr. 133/2015 pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic
Si ţinând cont de prevederile art.129, alin. 1 şi 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, propunem Consiliului Local să adopte proiectul de hotărâre anexat.

Director economic adj.,
Gabriel Palade

Director executiv,
Gheorghe Marian

Director D.J.A.L.,
Papazi Nelu

Intocmit,
Zică Mirela
Aparat permanent C.L
Zane Diana

Nr.8487/24.02.2020

REFERAT
privind aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia
plop valorificată pe picior din aliniamentul Călărași - Chiciu,

Având în vedere:
- adresa nr. 2140/10.07.2017 transmisã de către Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A - prin Directia regional de drumuri si poduri Constanta, prin care
se solicitã defrişarea arborilor existenţi pe terenul cu numar cadastral 28162, în suprafaţã de
25225 mp, situate în T120/1, P1, pe partea dreapta a DN3, aceştia constituind un pericol
iminent pentru traficul auto de pe carosabilul DN3, în cazul producerii unor fenomene meteo
care ar putea genera doborârea copacilor;
- terenul pe care se aflã arborii ce constituie masa lemnoasã destinatã exploatãrii face parte
din domeniul privat al municipiului Calarasi, conform H.C.L. nr. 46/2016 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Cãlãraşi, este situat in
intravilanul municipiului Călărași, zona adiacenta DN3, Soseaua Chiciului , T 120/1, P1
având categoria de folosinţã teren neproductiv, având suprafața de 25228 mp şi nr. cadastral
28162;
- informatiile privitoare la localizarea, evaluarea cantitativã şi calitativã a masei lemnoase ce
face obiectul procedurii de vânzare prin licitatie publica cu strigare sunt evidentiate în actul
de punere în valoare nr. 1333344-CL-16244745, întocmit de Ocolul Silvic Călărași, în
conformitate cu care masa lemnoasã ce urmeazã a fi valorificatã este constituitã dintr- un
numar de 571 arbori, volum total 1904 mc, specia plop euramerican, fiind vegetaţie din afara
fondului forestier.
-in baza HCL nr. 173/28.11.2019, a fost organizata licitația publica de vânzare masa
lemnoasă pe picior din aliniamentul Călărași –Chiciu, in data de 17.12.2019 ora 11.
Cu aceasta ocazie s-a încheiat procesul verbal de preselecție cu nr. 58530/17.12.2019, în care
este menționat faptul că până la data limită de depunere a ofertelor nu a fost depusă nici o
ofertă pentru participarea la procedura de licitație, drept pentru care este inițiat prezentul
proiect de hotărâre spre aprobarea modificărilor din caietul de sarcini.
- preţul de pornire al licitaţiei publice va fi de 109 lei/mc, respectiv 207.536,00lei pentru
întreaga masa lemnoasã, conform referatul Directiei Economice nr. 8485/24.02.2020.
-garanţia de participare va reprezenta 5% din valoarea preţului minim de pornire a licitaţiei
publice, cuantumul acesteia fiind de 10.376,80 lei;
- prevederile Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
-prevederile legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic
-prevederile legii nr. 133/2015 pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic
Si ţinând cont de prevederile art.129, alin. 1 şi 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, propunem Consiliului Local să adopte proiectul de hotărâre anexat.

Primar
Dragulin Daniel Stefan

Comisia de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială
AVIZ
privind aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia
plop valorificată pe picior din aliniamentul Călărași - Chiciu,
Comisiei de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială i-a fost transmis proiectul
de hotarare privind aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei
lemnoase specia plop valorificată pe picior din aliniamentul Călărași - Chiciu,
În şedinţa comisiei am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, raportul de specialitate transmise.
Examinând proiectul de hotărâre comisia constată că acesta este oportun şi necesar în baza
documentelor întocmite de Aparatul de specialitate al Primarului și anume:
-Adresa nr. 2140/10.07.2017 din partea Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A.
-Raportul Direcției Tehnice nr. 8953/25.02.2020 din cadrul Primăriei municipiului Călărași
-Referatul primarului municipiului Călărași nr. 8487/24.02.2020 prin care se propune aprobarea
vânzãrii prin licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop valorificată pe
picior din aliniamentul Călărași – Chiciu
-Referatul Directiei Economice nr.8485/24.02.2020,
-Prevederile Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile
şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
-Prevederile legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic;
-Prevederile legii nr. 133/2015 pentru modificarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Prevederile Legii nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- prevederile art.129, alin. 1 şi 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art.139 alin 1, alin. 3, lit. a si art. 196, alin 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Comisia de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială, constată că proiectul
de hotărâre este oportun/neoportun si prezintă aviz favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre cu
urmatorul amendament……...
PREŞEDINTE
IVANCIU VIOREL

SECRETAR
MÂNDRUŢESCU SILVIA GEORGETA

MEMBRII
- BUCIOVEANU VALENTIN
- ROMILĂ ANDREI
- DUMITRESCU CĂTĂLIN MIHAI
- CROITORU CAMELIA
- JIPA PENELOPA ALINA
- DULCE MARIUS GRIGORE
- BUZEA MIRCEA ROMEO
- ARICIU DUMITRU

- PETRACHE VASILE
Prezentul raport va fi supus dezbaterii Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Nr. 8485/24.02.2020
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție
referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului.
Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind aprobarea vânzãrii prin
licitaţie publicã cu strigare/negociere, a masei lemnoase specia plop valorificată pe picior din
aliniamentul Călărași - Chiciu, respectiv referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului
normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul
Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei
municipiului Călărași .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele interesate pot
transmite în scris in termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț, propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se
vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr. 140A.
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ,,

ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
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