
Nr.2788/15.04.201 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în 

proprietatea publică a  comunei Cernat 

 

 Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Văzând actul de punere în valoare, întocmit în acest sens de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, nr.  

2100138901330, denumire APV 1495150/J93; 
 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.b), art.12, art.13, art.19, art.20, art.21, art.30 și art.42 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017,  

 în temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. ”c”,  alin. (6), lit.”b”, coroborat cu art. 196 alin. (1) 

lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. – (1) Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecție,  pentru vânzarea a 495  

mc. masă lemnoasă pe picior. 

(2) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt 

Numărul 

A.P.V. 

U.P. u.a. Volum total lemne 

expl.  

– mc- 

Preț de pornire la licitație lei/mc 

- lemne- 

1.         1495150/J931 I. Cernat-Dalnic 73A 495 110,00     fără TVA 

 

 (3) Licitaţia se va desfăşura la data de  30 iunie 2021, orele 10,00 la sediul Primăriei comunei 

Cernat . 

 (4) Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 28 

iunie 2021, orele 13,00. 

 Art.2. – (1) Au dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe 

picior  operatorii economici atestați. 

(2) Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 25 iunie 2021, 

orele 13.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și 

la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, după caz, în original sau în 

copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru 

conformitate cu originalul: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după 

caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu 

originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau 

informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de 

zile calendaristice înainte de data preselecției; 

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are 

datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat, precum și faptul că asociatul 

unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de 

operatori economici care are datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat; 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, 

anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura 

reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de 

autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie 

prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în 

copie conformă cu originalul; 
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e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017; 

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care 

atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă 

adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și 

vânzătorul; acest document se va prezenta în original. 

Art.3. – (1)Termenul limită pentru înscriere la licitaţie şi depunerea actelor pentru preselecție este 

25 iunie 2021, orele 13.00. 

(2) Oferta în plic închis se depune anterior începerii ședinței de licitație, la registratura primăriei 

Cernat, până la data de 30 iunie 2021, orele 10,00. 

Art.4. – Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei 

comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. 

 Art.5. – Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei 

comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației. 

 Art.6. – Aprobă caietul de sarcini și modelul contractului de vânzare-cumpărare, conform 

anexelor nr.1 respectiv nr.2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.  

Art.7. – (1) În cazul în care la licitația nu se prezintă cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a 

doua licitaţie la data de 16 iulie 2020, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie 

şi data preselecției este 12 iulie 2020, orele 11,00. 

(2)În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de 

licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă. 

Art.8. –Primarul comunei Cernat va constitui, prin dispoziție, comisia de preselecţie, respectiv 

comisia de licitaţie. 

Art.9. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei şi comisia 

de preselecţie, respectiv comisia de licitaţie. 

 

Cernat la 15.04.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nr.2789/15.04.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior 

din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat 

 

În calitatea de administrator al patrimoniului public și privat al comunei Cernat, Consiliul 

Local adoptă hotărâri cu privire la utilizarea eficientă a bunurilor, pentru realizarea obiectivelor 

autorității publice locale, pentru dezvoltarea durabilă a localității. 

 Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc a executat lucrări de marcare a materialului lemnos din 

pădurea primăriei Cernat în cantitate de 495 mc situat în UP I Cernat-Dalnic u.a. 73A, pentru 

care s-a întocmit actul de punere în valoare nr. 2100138901330 cu denumirea J931, a cărui 

valorificare întră în atribuțiile consiliului local. 

 În vederea atingerii de venituri la bugetul local și finanțării lucrărilor publice, propun 

vânzarea prin licitație publică a volumului de 495 mc material lemnos pe picior conform 

prevederilor legale. 

Valorificarea masei lemnoase este acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se 

recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă 

lemnoasă pe picior, modalitățile de valorificare fiind: prin vânzare în licitație publică, ca masă 

lemnoasă pe picior; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior, prin vânzarea directă a lemnului 

fasonat; prin donație și sponsorizări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin 

prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii ale proprietarului și/sau ale 

administratorului fondului forestier proprietate publică. 

Având în vedere prevederile legale în domeniu, propun organizarea licitaţiei publică în 

plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 495 mc masă lemnoasă pe picior, în conformitate cu 

APV., întocmit în acest sens de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, respectiv 2100138901330 – 

denumire APV 1495150/J93; 

În acest context am iniţiat proiectul de hotărâre cu rugămintea ca să analizaţi şi să 

aprobaţi în forma în care este prezentat cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu din luna mai 2021, 

adoptând o hotărâre în acest sens. 
  

Cernat la 15.04.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.2790/15.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărăre privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 

picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat 

  

 

 

 

 

Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în compartimentul de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reținut că este întocmit 

în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.     

 Conform prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(7), lit.”r” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condțiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: punerea în valoare, în 

interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale, în 

care se încadrează și lemnele de foc provenit din terenuri cu vegetație forestieră din domeniul 

public al comunei.            

 În contextul celor de mai sus consider ca proiectul de hotărăre sus citat este întemeiată, pe 

care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.”a”, alin. (8) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței 

ordinare din luna mai 2021. 

 

 

Cernat la 15.04.2021 

 

 

 

Consilier 

Dezsi Reka Maria 
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HOTĂRÂREA NR.26/2021 

privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în 

proprietatea publică a  comunei Cernat 

 

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 

2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Cernat, 

privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în 

proprietatea comunei Cernat; 

Văzând actul de punere în valoare, întocmit în acest sens de Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc, nr.  

2100138901330, denumire APV 1495150/J931; 
 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.b), art.12, art.13, art.19, art.20, art.21, art.30 și art.42 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017,  

 în temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. c),  alin. (6), lit.b), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. – (1) Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecție,  pentru vânzarea a 495  

mc. masă lemnoasă pe picior. 

(2) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt 

Numărul 

A.P.V. 

U.P. u.a. Volum total lemne 

expl.  

– mc- 

Preț de pornire la licitație lei/mc 

- lemne- 

1.         1495150/J931 I. Cernat-Dalnic 73A 495 110,00     fără TVA 

 

 (3) Licitaţia se va desfăşura la data de  30 iunie 2021, orele 10,00 la sediul Primăriei comunei 

Cernat . 

 (4) Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 28 

iunie 2021, orele 13,00. 

 Art.2. – (1) Au dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe 

picior  operatorii economici atestați. 

(2) Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 25 iunie 2021, 

orele 13.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și 

la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, după caz, în original sau în 

copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru 

conformitate cu originalul: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după 

caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu 

originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau 

informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de 

zile calendaristice înainte de data preselecției; 

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are 

datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat, precum și faptul că asociatul 

unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de 

operatori economici care are datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat; 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, 

anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura 

reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de 

autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie  
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prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în 

copie conformă cu originalul; 

 

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017; 

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care 

atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă 

adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și 

vânzătorul; acest document se va prezenta în original. 

Art.3. – (1)Termenul limită pentru înscriere la licitaţie şi depunerea actelor pentru preselecție este 

25 iunie 2021, orele 13.00. 

(2) Oferta în plic închis se depune anterior începerii ședinței de licitație, la registratura primăriei 

Cernat, până la data de 30 iunie 2021, orele 10,00. 

Art.4. – Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei 

comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. 

 Art.5. – Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei 

comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației. 

 Art.6. – Aprobă caietul de sarcini și modelul contractului de vânzare-cumpărare, conform 

anexelor nr.1 respectiv nr.2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.  

Art.7. – (1) În cazul în care la licitația nu se prezintă cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a 

doua licitaţie la data de 16 iulie 2020, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie 

şi data preselecției este 12 iulie 2020, orele 11,00. 

(2)În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de 

licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă. 

Art.8. –Primarul comunei Cernat va constitui, prin dispoziție, comisia de preselecţie, respectiv 

comisia de licitaţie. 

Art.9. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei şi comisia de 

preselecţie, respectiv comisia de licitaţie. 

Cernat la 26.05.2021 

     Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 

 

 

 

 



 

 

         

Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021 

CAIET DE SARCINI 

Pentru organizarea licitației vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurea Primăriei 

Cernat județul Covasna. 

Organizatorul licitației: 

Comuna Cernat (Primăria Comunei Cernat), județul Covasna 

Anul de producție: 2019 

Felul licitației: licitația cu plic închis  cu pereselecție 

Capitolul 1. Date privind organizatorul licitației 

Cod fiscal: 4404338 

Adresa sediului: Cernat nr. 456, jud. Covasna 

Telefon: 0267-367501 

Fax: 0267367488 

E-mail: comunacernat@yahoo.com 

Web: csernaton.ro 

 

Capitolul 1. Date privind organizarea ședinței de licitației 

Data ședinței de licitație:……….. 

Ora ședinței de licitație:……….. 

Data și ora-limită pentru depunerea documentației de înscriere la licitație: …….. 

Data și ora de desfășurare a ședinței de preselecție:……….. 

Locul ședinței de licitație: Sediul primăriei- sala de ședință: Cernat nr. 456, jud. Covasna 

Tipul de licitație: cu plic închis cu preselecție 

Capitolul 2. Informații generale 

Art. 1. Licitația se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017 

(denumit în continuare Regulament.) 

Art. 2. În afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către 

părțile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la valorificarea și 

recoltarea a masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale menționate în  prezentul caiet de 

sarcini (afișată și pe site-ul www.csernaton.ro care este partea integrantă a acestuia). 

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitațiilor, în baza prezentului caiet de sarcini se 

supun modificările care vor interveni în privința cadrului legislativ.    

 În cazul în care aceste modificări vor face ca prevederile contractelor să devină 

incompatibile cu noul context legislativ, contractele respective vor fi reziliate. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizați: 

a) accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere să fie circulabile cu 

mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval și pe întreg 

parcursul drumului până la stația finală (parchet); 
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b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - document tehnico-economic 

care conțin rezultatele evaluării cantitative și calitative, precum și localizarea, conform normelor 

tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării;  

 (1) Garanția de participare este de 5% valoarea materialului lemnos cumpărat, taxa de 

participare la licitație este de 100 de lei.      

 Organizatorul licitației recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de 

contractare și tariful de participare la licitație în mod distinct și separat (cu menționarea pe 

documentul de achitare – garanție de contractare, respectiv tarif de participare) în contul 

organizatorului până  la data de ………….. 

(2) Documentele privind dovada achitării garanției de contractare prevăzute la alin. (1) și 

a tarifului de participare se depun la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței 

de licitație. 

(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la 

licitație a operatorului economic/grupului de operatori economici. 

(4) Garanția de contractare constituită pentru masa lemnoasă adjudecată se reține până la 

data procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la 

momentul încasării de către vânzător a contravalorii lemnului văndut. În situația în care 

cuantumul garanției de contractare constituită anterior licitației este mai mare decât garanția de 

contractare necesară pentru masa lemnoasă adjudecată/adjudecat, diferența se restituie 

operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

(5) Garanția de contractare prevăzută la alin. (4), nerestituită, poate constitui garanție 

pentru participarea la o licitație ulterioară, organizată în condițiile prezentului regulament, și/sau 

pentru plata masei lemnoase, numai cu acordul scris al operatorului economic. 

(6) Garanția de contractare reținută în condițiile alin. (4) nu se restituie operatorului 

economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul 

prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic; 

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare nu a fost livrat, conform graficului, 

din culpa operatorului economic; 

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la 

o licitație ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase; 

          ( 7) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (6) lit. a) și b) se face 

venit al organizatorului  licitației. 

Capitolul 3. Reguli privind organizarea și desfășurarea  licitației 

Art.5. Anunțarea licitației 

- Anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul 

forestier proprietatea primăriei Cernat se publică pe site-urile: www.csernaton.ro, 

www.produselepadurii.ro, se afișează la sediul primăriei comunei Cernat și se publică cel puțin 

într-un ziar local, în termenele legale,  

Art.6.  Documentația de participare 

- Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior  se poate procura, la 

cerere, de la sediul, în perioada cuprinsă între data publicării anunțului privind organizarea 

licitației și data limită stabilită pentru depunerea documentației în vederea preselecției 

operatorilor economiei care solicită înscrierea la licitație, conform datelor din anunț.  

Art.7.  Participanții la licitație 

- Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior atât 

operatori economici/grupuri de operatori economici români precum și operatori economici/ 

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

certificatului de atestare sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel 

stat și recunoscut/echivalat în condițiile legii, de autoritatea de resort din România . Operatorii 

economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitație atât în limba 

http://www.csernaton.ro/
http://www.produselepadurii.ro/


oficială a țării de origine, cât și în limba română, traducerea acestora fiind certificată de 

traducător pentru conformitate cu originalul. 

 

Art.8.  Înscrierea la licitație 

- (1) Pentru participarea la licitație, operatorii economici trebuie să depuna până la data 

de …..orele…. o cerere de înscriere la licitație și documentația formată din următoarele 

documente, în original sau în copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al 

operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 
a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după 

caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu 

originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau 

informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de 

zile calendaristice înainte de data preselecției; 

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are 

datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat, precum și faptul că asociatul 

unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de 

operatori economici care are datorii restante față de unitatea administrativ-teritorială Comuna Cernat; 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, 

anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura 

reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de 

autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie 

prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în 

copie conformă cu originalul; 

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017; 

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care 

atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă 

adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și 

vânzătorul; acest document se va prezenta în original. 

Completarea, semnarea  si certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor  

prevăzute la lit. a) pănă la d) de mai sus se fac de către reprezentantuI legal al operatorului  

economic/grupului de operatori economici.   

Reprezentant legal al opcratorului economic - este persoana fizică investită cu atributii de  

administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod al cărui nume este ínscris în 

registrul de stat unde este inregistrata persoana juridică; reprezcntarea legală a persoanelor 

juridíce  se numeşte si reprezentare statuară. 

Art. 9. Cererea si documentatia prevăzute la alin. 1) se vor depune la organizatorul 

licitaţiei prin una dintrc următoarele modalităti:  

a) direct la regisnatură, pe hărtie:  

Art. 10. (1) Operatorilor economici interesaţi care solicită informaţii privitoare la 

volumul si calitatea masei lemnoase ce urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, la sediul 

primăriei la care se află documcntaţia necesară.  

(2) In situaţia in care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să 

vizioneze masa lemnoasă care este supusa vânzării, va adresa o cerere în acest sens 

organizatorului licitaţiei iar acesta va asigura condiţiile pentru vizionare şi va desemna un 

specialist în acest sens pe baza unei planificări.  

Art. 11.  (1 ) Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării 

anterior începerii şedinţei de licitaţie în conturile: • ……………………………, prin  instrumente 

bancare legale de contabile şi certificate de bancă până la inceperea licitaţei sau în numerar la 

casieria organizatorului: 

a) garanţiei de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie , pentru  

volumul  de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, adică.......................lei.  

b) tarifului de participare la licitaţie în suma de …………… lei.  



 

 

Organizatorul licitatiei recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanţia dc 

contractare şi tariful dc participare la licitaţice IN  MOD DISTINCT ŞI  SEPARAT (Cu  

 

menţionarea pe documentul de achitare-garanţie de contractare, respectiv tarif de participare) în 

contul organizatorului până  la data de ………….. . 

(2) Documentele privind dovada achitării garanţiei dc contracrare prevăzute la alin. (1 ) şi 

a tarifului de participare se depun la secretariatul comisiei dc licitaţie anterior începerii şedinţei 

dc licitaţie.  

(3) Neîndcplnirea conditiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la 

licitaţie aoperatorului economic/grupului de operatori economici.  

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

sermnarea contractului de vânzare-cumpărare, în situaţia in care cuantumul garanţiei de 

contractare constituie anterior licitaţiei este mai mare decăt garanţia de contractare pentru masa 

lemnoasă adjudecată, diferenţa până la garanţia constituită se va restitui operatorului economic la 

cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  

  (5) Garanţia de contractare  constituită pentru.masa lemnoasă adjudecată se reţine până la 

data procesului verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare in situaţia in care 

cuantumul garanţiei de contractare constituit anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de 

contractare pentru masa lemnoasă adjudecată,  diferenţa până la garanţia constituită se va restitui 

operatorului economi,la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  

(6) Garanţia dc contractare prevăzută la alineatul  (5)  nerestituită, poate constitui garanţie 

pentru participarea la o licitaţie ulterioară, organizată în  condiţiile prezentului regulament numai 

cu acordul scris  al operatorului economic.  

(7) Garanţia de contractare reţinută in condiţiile alin. (5) nu se va restitui operatorului 

economic in următoarele situatii:  

a) nu a fost incheiat contractul de vânzare-curnpărare a masei lemnoase, in termenul 

prevăzut in caietul de : sarcini din culpa operatorului economic:  

b) valoarea garanţiei de contractare cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participerea la 

o licitaţie ultcrioară şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului.  

(8 ) Garaniţa de contractare nerestituită în  situaţia prevăzutăla alin. (7) lit. a) şi b) se face 

venit al organizarorului licitaţiei. 

(9) Speciile și grupele de specii care constituie masa lemnoasă scoasăla licitație sunt 

precizate în APV-uri întocmite în ac est sens de către Ocolul Silvic Privat Tg.Secuiesc anexa 

prezentei.  

Capitolul 4. Desfășurarea ședinței de preselecție:      

 Art.12. - (1) Comisia de preselecție se va numi prin dispoziția viceprimarului comunei 

Cernat și își va desfășura activitatea în condițiile în care sunt prezente 2/3 din numărul 

membrilor. 

- (2) Preselecția dosarelor pentru admiterea la licitație a operatorilor economici/grupurilor 

de operatori economici, se organizează în data de ……….. .  

Art.13.  (1) Comisia de preselectie va analiza documentaţiile depuse de către solicitanti şi 

va hotără admiterea/rcspingerea participării acestora la licitatie, cu respectarea prevederilor Lcgii 

nr.  161/2003. cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Comisia respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află  cel puţin in una 

dintre  următoarele situaţii:  

a) are datorii restante fată de adrninistratorii fonduluí forestier proprietate publică a 

statului precum şi  faptul că asociatul unic/unul din asociatii operatorului economic este asociat 

la un operator economic grup de operatori economici care are datorii restanţe faţă de 

administratorii fondului forestier proprietate  publică a statului: neadmiterea la licitatie se face 

pentru rnasa lermnoasă provenită din acest fapt. 

b) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietatc 

publică a unităţii: administrativ-teritoriale precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociatii 

operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are 



datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a 

unitătii administrativ-teritonale: neadmiterea la licitatie se face pentru masa lemnoasă provenită 

din fondul forestier proprietatc publică a unitátii administrativ - teritoriale în cauză:  

(3) Operatorii economici nu participă la sedinţa comisiei de preseleceţie.  

 

Art. 14. (1) La sfârşitul sedinţei dc preselecţie comisia încheie un proces-verbal in care se 

consemnează: data si locul desfăsurării preselecţiei, membrii comisiei dc preselecţie prezenţi, 

solicitanţii care s-au inscris in vederca participării la licitatie, solicitanţii admişi si volumul 

maxim dc masă lemnoasă, observatii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi la 

ora afişării rezultatului preselecţiei.  

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselceţie se va afisa la sediul organizatorului licitaţiei 

şi se va posta pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie cel mai târziu in ziua lucrătoare 

următoare preselecţiei.  

- (3) Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorității simple a membrilor 

prezenți. 

Art. 15. – (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost 

admis să participe la licitație, poate face contestație. Contestația se formulează în scris și se 

depune la sediului organizatorului, în termen maxim 24 de ore de la data și ora afișării 

rezultatului preselecției.  

Capitolul 5.  Desfășurarea ședinței de licitație. 

Art. 16. – (1) Licitația cu plic închis cu preselecție se desfășoară la sediul Primăriei 

Cernat nr. 456, jud. Covasna- în sala de ședință. 

(2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație și a reprezentanților oficiali 

ai ofertanților în aceeași sală. 

Art. 17. (1) Comisia de licitație se numește prin Dispoziție a viceprimarului comunei 

Cernat și își poate desfășura activitatea cu un cvorum de două treimi din numărul membrilor. 

(2) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți. 

Art. 18. (1) După licitație se va întocmi procesul – verbal privind desfășurarea și 

rezultatului licitației, în care se consemnează în mod obligatoriu, următoarele: data și locul 

desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație, obiectul 

licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, ofertanții pentru 

fiecare partidă/ grupaj de partizi, reprezentanții oficiali ai acestora, termenul de încheiere a 

contractelor de vânzare-cumpărare observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației. 

Art. 19. – (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost 

declarat  căștigător în cadrul licitației, poate face contestație. Contestația se formulează în scris și 

se depune la sediului organizatorului, în termen maxim 24 de ore de la data și ora afișării 

rezultatului licitației.  

Capitolul 6.  Dispoziții finale 

Art. 20.  (l) In cazul in care intre momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul 

economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/si calitate cu 

prevederile actului de punere in valoare, îl va inştiinţa despre aceasta, ín scris, pe organizatorul 

licitaţiei in termen dc maximum 5 zile calendaristice de la incheierea procesului-verbal de 

licitaţie; la contestaţie va anexa documentatia de verificare, intocmită conform normelor tehnice 

silvice in vigoare, însuşită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.  

(2) Contestarea prevederilor actului de punere in valoare, în situaţia prevăzutá la alin. (1), 

obligă pe organizatorul Iicitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformirate cu normele 

tehnice silvice învigoare, in prezenţa contestatarului.  

(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 transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul primirii 

răspunsului este maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei,   

 (4) În situaţia in care conducătorul organizatorului constată  că se confirmă aspectele 

contestate, acesta anulează adjudecarea şi restítuie garanţia de contractare.  

  Art. 21.  Închceierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată:    

 



 

 

 

(1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin 

licitatie are loc la sediul primariei comunei Cernat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 

data desfăşurării licitaţiei, adică până la data de…………….. inclusiv. 

  (2) Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase care s-a 

adjudecat, în termenul maxim de 5 zile lucrătoare, stabilit prin caietul dc sarcini, din culpa  

 

exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei 

de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitatie, în conditiile 

prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data limita prevăzută pentru încheierea 

contractului, în cazul neincheieri contractelor, in termenul legal stabilit prin prezentul caiet de 

sarcini, pentru partizile adjudecate, operatotul economic adjudecatar va fi notificat în scris cu 

privire la anularea adjudecării, și se va reţine garanţia de contractare şi faptul ca nu va mai fi 

primit la licitaţii  timp de 6 luni de la data notificării, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 

2), lit i) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 

715/2017.  

(3) In situţia rezilierii contractului din vina operatorului economic se va transmite o 

notificare scrisă cu 15 zile inainte de data rezilierii contractului catre operatotul economic, cu 

prezentarea obligaţiilor incălcatc care determină rezilierea. După scurgerea termenului dc 15 zile 

se va comunica operatorului actul de rezilere.  

Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate face numai după 

notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile inainte de data rezilierii contractului.  

Neincheierea contractului de vînzare-cumpărare a masei lemnoase in termenul stabilit 

prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale 

referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi  la restituirea garanţiei de 

contractare depuse.  

(4) În  cazul contractelor de vânzare -cumpărare a masei lemnoase  încheiate in termenul 

stabilit de prezentul caiet de sarcini pentru partizi care provin de la ocoale silvice la care sunt în 

desfăşurare lucrări de amenajare a pădurilor dar nu a fost organizată Conferinţa a II a de 

amenajare, autorizarea spre exploatare a respectivelor partizi ce va face numaí după sedinţa de 

preavizare a soluţiilor tehnice. 

Confernuta a II- a de amenajare si numai pentru arboretele din planurile decenale stabilire 

de aceasta. Dacă în urma şedintei de preavizare a soluţiilor tehnice Conferinţa a II a de 

amenajare se modifică soluţiile tehnice de amenajare pentru arboretele in care au fost constituite 

partizi, oferite la prezenta licitaţie, adjudecate  şi contractate, care determină modificarea actelor 

de punere in valoare aferente acestora, respectivele contracte  de vânzare - cumpărare a masei 

lemnoase se consideră reziliate de drept, fără  reţinerea garanţiei de contractare.  

(5) Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul contractelor 

încheiate, contractele de vânzare-cumpărare încheiate a masei lemnoase asumată de cumpărător 

prin participarea la licitatia in urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul 

respectivelor contracte. Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare incheiat în urma 

participării la licitatie determină rezilierea contractelor de vânzare - cumpărare a masei lemnoase 

care face obiectul acestuia iar operatorul economic respectiv pierde dreptul de participare la 

licitaţie, în condiţiile prezentului regulament, pentru operioada de 6 luni de la deta cesionării.  

(6) Facturarea masei lemnoase se realizeaza prin înscrierea volumului brut, până la 

incidenţa cu volumul brut din APV şi  a valorii aferente, fără TVA.  

Art. 22. Lista partizilor/loturilor care fac obiectul licitaţiei este cuprinsă în APV-urile 

comunicate de Ocolul Silvic Privat Tg.Secuiesc patrte integrantă prezentului caiet de sarcini   

 

 



      

                                   

Anexa nr. 2 la HCL nr. 26/2021 

 

 

 

Contract de Vânzare - Cumpărare 

Materiale Lemnoase pe picior 

Nr. ________din _____________ 

 

I. Părțile contractante: 

1. Comuna Cernat (Primăria Comunei Cernat), cod fiscal 4404338, reprezentata prin viceprimar 

ing. Fabian Sandor și contabil Dezsi Reka Maria, cont virament 

RO30TREZ25721390201XXXXX și cont garanții si participare la licitație 

RO98TREZ2575006XXX002633 deschise la Trezoraria Târgu Secuiesc, in calitate de 

VANZATOR 

2. SC ______________________, cu sediul in localitatea ________________, strada 

____________ 

nr._____, bloc , scara , ap , județul ________, cont virament_________________________, 

deschis la banca _________________________, înregistrata la Registrul Comerțului sub 

numărul _______________, cod fiscal _____________ tel. ________________, reprezentata 

prin ____________________________, in calitate de CUMPARATOR, au 

încheiat următorul contract 

II. Obiectul contractului 

3. Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpărarea de materiale lemnoase pe picior, 

provenit din partida cu APV ___________ specia _____________, in cantitate totala de ______ 

mc, adjudecata de cumpărător la licitația din data de ____________, conform procesului verbal 

nr. _________________. 

4. Materialul lemnos are caracteristicile dimensionale si cantitative specificate in caietul de 

sarcini, cu care cumpărătorul este de acord si nu are obiecțiuni in acest sens. 
III. Valoarea contractului 

5. Prețul de vânzare al materialului lemnos pe picior exprimat fără TVA este cel rezultat din 

ședința de licitație/negociere din data de ______________ si este consemnat in Procesul verbal 

nr.____________                                                                                                          

6. Valoarea totala a contractului este de _________________ lei fără TVA si rezulta din 

înmulțirea volumului cumprat cu prețul unitar de adjudecare însumată cu volumul cojii înmulțit 

cu prețul unitar al cojii. 

7. Garanția de contractare in valoare de ______________ lei a fost achitata cu _________ din 

data __________ 

Obligațiile parților 

 V. Obligațiile vânzătorului 

8. Sa pună la dispoziția cumpărătorului masa lemnoasă adjudecată prin licitație în termen de 5 

zile de la încheierea contractului, în condițiile de calitate corespunzătoare, stipulate în fișa de 

licitație și caietul de sarcini al licitației. 

9. Predarea-primirea masei lemnoase se va face la fața locului a amenajamentului silvic. 

 



 

 VI. Obligațiile cumpărătorului 

10. Să verifice în teren calitatea masei lemnoase care face obiectul prezentului contract. După 

perfectarea contractului, cumpărătorul nu va putea formula reclamație privind calitatea masei 

lemnoase.  

 

11. Să preia și să transporte volum de masă lemnoasă în termen de ____ zile de la data punerii la 

dispoziția cumpărătorului.   

12. Sa nu depășească termenele prevăzute in prezentul contractat si sa transporte integral 

materialul lemnos contractat. Transportul masei lemnoase se în sarcina cumpărătorului. 

13. Să achite prețul contractului în termen de 15 zile de la semnarea contractului. 

14. Sa aducă la cunoștința in scris vânzătorului cazurile de forța majora care duc la 

neîndeplinirea sarcinilor contractuale, in termen de 5 zile de la producerea acestora.  

15. Transportul materialului lemnos rezultat din adjudecare se face cu respectarea stricta a 

prevederilor HG 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația si 

comercializarea materialelor lemnoase si regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase 

si a instalațiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările si modificările ulterioare. 

16. Se va evita deteriorarea drumului auto la încărcarea si transportarea materialului lemnos, 

respectând-se sarcina maxima admisa a autotrenului forestier. 

17. Nu se va amplasa materialul lemnos sau resturile lemnoase, pe albia pâraielor, nu se va bloca 

drumul auto cu material lemnos si nu se va staționa cu autotrenul forestier mai mult decât timpul 

necesar pentru încărcare. 

18. Nu se va transporta material lemnos pe timp de ploaie, pe timp de topire a zăpezilor, sau 

atunci când platforma drumului este îmbibata cu apa. 

VII. Răspundere contractuala 

19. În cazul în care vânzătorul nu predă masa lemnoasă la termenul prevăzut la punctul 8, va 

suporta penalități de întârziere de 0,1% /zi întârziere, calculate la valoarea masei lemnoase 

nepreluate. 

20.  În cazul în care cumpărătorul nu preia masa lemnoasă la termenul prevăzut la punctul 11, va 

suporta penalități de întârziere de 0,1% /zi întârziere, calculate la valoarea masei lemnoase 

nepreluate. 

21. Neexecutarea sau executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin 

contract, angajează părții în culpă pentru prejudiciile cauzate celeilalte părți. 

VIII. Alte clauze 

22. Orice obiecțiuni privind încadrarea in sortimentația industriala si cantitatea materialului 

lemnos contractat încetează prin semnarea prezentului contract. 

23. Forța majora așa cum este definita de legea romana, reprezintă toate evenimentele si/sau 

situațiile care sunt imprevizibil de neînlăturat si care apar după încheierea contractului, 

împiedicând sau întârziind, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor contractuale. In cazuri de 

forța majora, stabilite de comun acord in scris, nu se percep penalități pentru ratele scadente in 

perioada de forța majora, iar termenele de plata si cel final de ridicare a întregii cantități de 

material lemnos prevăzute inițial pot fi modificate prin acte adiționale. De asemenea pentru 

perioada de forța majora nu se calculează penalități pentru nepredarea in termen a materialului 

lemnos de către vânzător si pentru transportul materialului lemnos. 

24. Rezilierea contractului se poate face pe cale amiabila prin acordul celor doua parți sau 

unilateral. 

 

 



 

Vânzătorul poate rezilia contractul in următoarele cazuri: 

a) Cumpărătorul nu a achitat prețul contractului;  

Rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, in alte 

condiții decât forța majora/calamitaților naturale, atrage după sine dreptului de participare la 

licitație/negociere in condițiile regulamentului, pentru o perioada de 6 luni de la data rezilierii. 

Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codului Civil, Codului de 

Procedura Civilă si a altor acte normative in vigoare pe perioada derulării contractului. 

 IX. Litigii 

25. Neînțelegerile dintre parți, in legătura cu executarea contractului, se vor rezolva pe cale 

amiabila, in caz contrar litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești . 

26. Neexecutarea, executare defectuoasa sau executarea cu întârziere a obligațiilor comerciale 

asumate in prezentul contract, angajează pentru partea din culpa răspunderea in condițiile 

Codului Comercial si a Codului Civil. 

 X. Dispoziții finale 

27. Prezentul contract are valabilitate de la data semnării si înregistrării acestuia si pana la 

onorarea tuturor obligațiilor parților contractante. Adjudecatarii materialelor lemnoase nu au 

dreptul de a cesiona contractele de vânzare - cumpărare încheiate in urma licitațiilor/negocierilor 

desfășurate conform regulamentului in vigoare. 

28. Prezentul contact poate fi modificat de părțile contractante, prin act adițional. 

29. Reglementările si instrucțiunile tehnice in baza cărora se derulează prezentul contract sunt 

următoarele: Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificările si completările ulterioare; HG 

715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate 

publica; HG 470/2014 privind aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația si 

comercializarea materialelor lemnoase la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase 

si a instalațiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului 

UE nr. 995/2010;  

30. Prezentul contract conține un număr de trei pagini si s-a întocmit in doua exemplare 

originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractantă . 

 

 

 VÂNZĂTOR        CUMPĂRĂTOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


