ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.36 din 03.06.2014 privind asigurarea finanţării lucrărilor neeligibile la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământ Cultural Naidăş” care se va realiza în cadrul
Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de
construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea finanţării
lucrărilor neeligibile la obiectivul de investiţii „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământ
Cultural Naidăş” care se va realiza în cadrul Programului prioritar naţional pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public
din mediul rural şi mic urban înregistrată sub nr.304 din 03.06.2014;
Văzând avizul comisiei I pe domenii de specialitate;
Prevederile pct.5.5 ale Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile
unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural aprobat prin Ordinul
comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1152/11.03.2011 şi Ministrului Culturii şi
Patrimoniului nr.2207/29.03.2011
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.b, şi alin.4 lit.a, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Se aprobă asigurarea finanţării lucrărilor neeligibile la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământ Cultural Naidăş” care se va realiza în cadrul
Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de
construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Art.2. – Finanţarea lucrărilor neeligibile prevăzute la art.1 se va realize din bugetul local al
Comunei Naidăş, judeţul Caraş-Severin, prin rectificări ulterioare.
Art.3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Naidăş prin grija
Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Naidăş.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.36
DATA 03.06.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ovidiu BELCEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.37 din 27 iunie 2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe anul
2014
Văzând expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăș, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăș;
Având in vedere prevederile . art.33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind fmantele publice locale, publicată in M.OF. nr.618 din 18.07.2006 cu modificările
si completările ulterioare ;
In temeiul art.36 alin.(4) . lit."a" si art. 45 ,alin .(1) , art.115 , alin.(l) . lit.'b" din Legea
nr.215/2001 legea administratiei publice locale , republicată cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local al comunei Naidas intrunit in sedinta extraordinară
HOTĂREŞTE:
Art. 1. La partea de venituri:
- capitolul 30.02.05 – Venituri din concesiuni se majoraeaza cu cu suma totala de 45 mii lei
si anume in trim.III cu suma de 60,00 mii lei.
- capitolul 37.02.01 – Venituri din sponsorizari se majoreaza cu suma de 8,00 mii lei si
anume in trim II cu suma de 8,00 mii lei
- Capitolul 37.02.03 –Varsaminte sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare
se majoreaza cu suma totala de -123.34 mii lei si anume in trim .II cu suma de - 63.34 mii
lei si in trim.III cu suma de - 60 mii lei.
- Capitolul 37.02.04 Varasaminte din sectiunea de functionare se majoreaza cu suma totala
de 123.34 mii lei si anume in trim .II cu suma de 63.34 mii lei si in trim.III cu suma de
60.00 mii lei
Art. 2 La partea de cheltuieli: -capitolul 67.02.20 – Cultura ,recreere si religie –cheltuieli materiale se majoreaza
suma de 8.00 mii lei si anume in trim II cu suma de 8,00 lei .
-capitolul 67.02.71 –Cultura ,recreere si religie – cheltuieli de capital se majoreaza cu
suma totala de 30,00 mii lei si anume in trim.III cu suma de 30,00 mii lei.
-capitolul 70.02.71 –Locuinte,servicii si dezv. –chelt.de capital se majoreaza cu suma
totala d 30,00 mii lei si anume in trim.III cu suma de 30,00 mii lei.
Art.3. Se aproba si lista de investitii conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publică :prin afisare sitte -ul Primariei
comunei Naidăș , intră în vigoare si se comunică in baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 tezaII si ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locala,republicată in 2007, la::
- Instituţiei Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidăș;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.37
DATA 30.06.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ovidiu BELCEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr. 38 din 30 iunie 2014 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare obţinerii
Categoriei D de către domnul COCAR IVA – Muncitor Calificat I
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
cheltuirii sumei necesare obţinerii Categoriei D de către domnul COCAR IVA – Muncitor
Calificat I;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la aprobarea cheltuirii
sumei necesare obţinerii atestatului domnului COCAR IVA – Muncitor Calificat I;
Luând în considerare raportul Compartimentului de Contabilitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Naidăş;
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară, în temeiul art.36
alin.4 lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea cheltuirii sumei necesare obţinerii Categoriei D şi a atestatului
pentru transport persoane de către domnul COCAR IVA – Muncitor Calificat I.
Art.2. – Primarul comunei Naidăş va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. – Domnul COCAR IVA va încheia contract pe durată de 5 ani prin care se va
obliga să-şi păstreze locul de muncă actual în caz contrar va returna întreaga sumă cheltuită.
Art.4 – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie
comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
NR.38
DATA 30.06.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ovidiu BELCEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.39 din 01.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al Comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.35 alin.1, art.45
alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Alegerea domnului consilier SIMACORNEL preşedinte de şedinţă.
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în
baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.
NAIDĂŞ
NR.39
DATA 01.09.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
nr.40 din 01.09.2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Naidăs pe anul 2014
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
Vazănd expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăș, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Având în vedere prevederile art..33 alin.(l-6), art.39 alin.(6) si alin.(8) art.76 ^l din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art.45 alin.(1), art.115 alin.(l) lit.'b" din Legea nr.215/2001
legea administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :
Art. 1. La partea de venituri:
capitolul 70.02.02.03 – Impozit pe tern extravilan se majorează în trim.III cu cu suma
totală de 4,00 mii lei ;
- Capitolul 16.02.02 – Taxe asupra mijloacelor de transport se majoreaza în trim.III cu suma
totală de 3,00 mii lei
- capitolul 37.02.01 – Venituri din sponsorizări se majorează în trim.III cu suma de 4,00 mii
lei
- Capitolul 37.02.03 – Vărsăminte secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare se
majoreaza în trim.III cu suma totală de -99,56 mii lei.
- Capitolul 37.02.04 – Vărasăminte din secţiunea de funcţionare se majorează cu suma totală
de 99,56 mii lei şi anume: în trim.III cu suma de 99,56 mii lei
- Capitolul 42.02.65 – Finantarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală se majorează
în trim.III cu suma totală de 85,56 mii lei
Art. 2 La partea de cheltuieli:
- Conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3. Se aprobă lista de investitii conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
-

Art.4. –Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie
comunei Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49
alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
-

Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NR.40
Cornel SIMA
DATA 01.09.2014

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.40 din 01.09.2014

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2014
Cod
indicator

Explicatii

5102100101
6502100101
6502100111
6502100301
6502100306
6502200101
6502200601
67027103
6802100101
6802100301
6802100302
6802100303
6802100304
6802100306
7002200103
7002710130
7402200104
7402200109

Salarii de baza
Salarii de baza
Fond aferent pl cu ora
Contrib.de asig.sociale
Contrib.concedii si ind.
Furnituri de birou
Deplasari interne detasari
Reparatii capitale
Salarii de baza
Contrib.de asig.sociale
Contrib.de asig.soc.somaJ
Contrib de asig soc sanatate
Contrib. De asig accidente
Contrib.concedii si ind.
Incalzire iluminat
Alte active fixe
Apa canal salubritate
Materiale si prest servicii
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Cornel SIMA

initial
305
135,2
60
43,4
17,3
1,1
3,8
30
47,38
9,56
0,24
2,41
0,08
0,39
40
30
20
20

Total an
Total trim,III
rectificat diferenta initial
rectificat diferenta
295
10
53,2
43,2
10
143,2
-8
29,25
37,25
-8
52
8
14,35
6,35
8
43,52
-0,12
9,85
9,97
-0,12
17,18
0,12
6,6
6,48
0,12
1,6
-0,5
0,5
1
-0,5
4,3
-0,5
0,5
1
-0,5
34
-4
30
34
-4
53,82
-6,44
11,92
18,36
-6,44
12,15
-2,59
2,12
4,71
-2,59
0,32
-0,08
0,05
0,13
-0,08
3,16
-0,75
0,53
1,28
-0,75
0,09
-0,01
0,02
0,03
-0,01
0,52
-0,13
0,09
0,22
-0,13
30
10
10
0
10
125,56
-95,56
30
125,56
-95,56
36
-16
0
16
-16
10
10
10
0
10

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Unitatea administrativ-teritoriala:COMUNA NAIDAS

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.40 din 01.09.2014

FORMULAR 14
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
-mii lei CAPITOL/

I/II
I - Credite de
angajament
II - Credite bugetare

GRUPA/
SURSA
CU DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢI
0
1. Total surse de finanţare
TOTAL CAPITOLE
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
Autoturism
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi
Buldo excavator
C. Alte cheltuieli de investiţii
Autoturism
a. Achizitii de imobile
b. dotari independente
Autoturism
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
Studi fezab.Camin cultural Naidas
Studii fezab,ridicari topo. Alimentare cu apa
d. cheltuieli privind consolidarile
e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
Buget local - total capitole
din care:
51.02 Transferuri de capital

A

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
Autoturism

1
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

TOTAL

2=3+...+7
258,9
36
258,9
0
0
63,34
63,34
36
36
0
0
36
36
159,56
34
125,56
0
0
0
0
258,9
0
63,34
0
0
0

PREVEDERI 2014
CONFORM BVC
APROBAT

ESTIMARI
2015

ESTIMARI
2016

3

4

5

240,9
18
240,9

18
18
18

63,34
63,34
18
18

18
18

18
18
159,56
34
125,56

18
18

240,9

18

63,34

0

0

0

ESTIMARI
2017

Estimari anii
ulteriori

6

7

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi
Buldo excavator
C. Alte cheltuieli de investiţii
Autoturism
a. Achizitii de imobile

63,34
63,34
18
18

II
I
II
I
II

63,34
63,34
36
36
0
0
36
36
159,56
34
125,56
0
0
0
0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

258,9

240,9

18

Capitolul 51.02.Autoritati publice

I

36

18

18

Autoturism

II

36

18

18

Capitolul 83.02 Agricultura,silvicultura.pescuit

I

63,34

63,34

Buldo excavator

II

63,34

63,34

Cpitolul 67.02. Cultura.recreere,religie

34

34

Studi fezab.Camin cultural Naidas

34

34

Capitolul 70.02.Locunte

125,56

125,56

Studii fezab,ridicari topo. Alimentare cu apa
TOTAL CAPITOLE
din care:
Capitolul 51.02.Autoritati publice
Autoturism 71.01.02
Capitolul 83.02 Agricultura,silvicultura.pescuit
Buldo excavator 71.01.02
Cpitolul 67.02. Cultura.recreere,religie
Studi fezab.Camin cultural Naidas
Capitolul 70.02.Locunte
Studii fezab,ridicari topo. Alimentare cu apa
Credite interne C

125,56
258,9
0
36
36
63,34
63,34
34
34
125,56
125,56
0
0
0

125,56
240,9

b. dotari independente
Autoturism
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
Studi fezab.Camin cultural Naidas
Studii fezab,ridicari topo. Alimentare cu apa
d. cheltuieli privind consolidarile
e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

I
II
I
II
I
II
I
II
I

I
II
I
I
II

I
II
II

18
18

18
18
159,56
34
125,56

18
18

18
18
63,34
63,34
34
34
125,56
125,56

18
18
18

TOTAL CAPITOLE
Venituri proprii E/F(spital)

TOTAL CAPITOLE
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I
II
II

0
0
0
0
258,9

240,9

18

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
nr.41 din 01.09.2014 privind aprobarea preţului de colectare a deşeurilor menajere de pe raza comunei
Naidăş practicat de S.C. ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L.
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
Vazănd expunerea de motive a initiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăș, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş ;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" şi art.45 alin.(1), art.115 alin.(l) lit.'b" din Legea nr.215/2001
legea administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :
Art.1. – Se aprobă preţul de 265,00 lei/tonă reprezentând : colectarea gunoiului menajer de la
persoanele fizice de pe raza comunei Naidăş, transportul şi depozitarea acestuia la deponeu.
Art.2. –Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- S.C. . ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L.;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
NR.41
DATA 01.09.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.42 din 01.09.2014 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei BOBIC VIORICA –
persoană cu handicap
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare doamnei BOBIC
VIORICA – persoană cu handicap
Având în vedere prevederile art.42 alin.(7) şi art.43 alin.(1)-(3) Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
Mai având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi (5), art.2, art.4 alin.(3), art.6 alin.(2), art.7 şi
art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice coroborate cu prevederile Ordinului nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice
Văzând faptul că d-na Bobic Viorica, născută la data de 22.12.1934 este încadrată în gradul de
handicap grav, conform certificatului de încadrare a adultului într-un grad de handicap
nr.2794/13.09.2006;
Având în vedere Acordul nr.33732 / 18.12.2013 cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare în
conformitate cu prevederile art.42 alin.4-6 din Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare;
Având în vedere şi cererea făcută de către doamna BOBIC VIORICA – prin care solicită
aprobarea indemnizaţiei precum şi ancheta socială întocmită de către domnul Craia Ion – Cristian –
asistent social;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare doamnei BOBIC VIORICA, cu domiciliul
stabil în comuna Naidăş, nr.118 , judeţul Caraş-Severin.
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se acordă începând cu luna
octombrie, anul 2014.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre.
NAIDĂŞ
NR.42
DATA 01.09.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.43 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea investiţiei "Modernizare străzi în comuna
Naidăş, judeţul Caraş-Severin"
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul de avizare a
comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) coroborate cu prevederile art. 45 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare drumuri săteşti în
comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin", astfel:
- lungime totală străzi modernizate în Naidăş şi Lescovița: 7738 m;
- lăţime parte carosabilă de 4,0 m, lățime acostamente 2 x 0,5 m;
- structură rutieră nouă cu îmbrăcăminte asfaltică;
- şanțuri trapezoidale betonate;
- podețe tubulare Ø800 mm, Ø600 mm, Ø500 mm.
Art.2. Se aprobă valoarea totală inclusiv TVA a investiţiei "Modernizare drumuri săteşti în
comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin" în sumă de 6.939.452 lei.
Art.3. Se aprobă valoarea cofinanţării din bugetul local al comunei Naidăş a investiţiei
"Modernizare drumuri săteşti în comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin" în sumă de 199.118 lei,
inclusiv TVA care se va face prin rectificări ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Naidăş.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48 alin.(2),
art.49, art.115 alin.(3) şi (5) şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată:
- Primarului comunei Naidăş;
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Caraş – Severin.
NAIDĂŞ
NR.43
DATA 01.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.44 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea cheltuirii sumei de 700 lei necesari reabilitării
Dispensarului Medical Naidăş
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii
sumei de 700 lei necesari reabilitării Dispensarului Medical Naidăş;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul art.20 lit.f şi h din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, completată
prin O.U.G.nr. 46/2006;
Văzând art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Aprobarea cheltuirii, din venituri autofinanţate ale Consiliului Local al comunei
Naidăş, a sumei de 700 lei în vederea reabilitării Dispensarului Medical Naidăş
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 este prevăzută în bugetul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.3. –Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48 alin.(2),
art.49, art.115 alin.(3) şi (5) şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată:
- Primarului comunei Naidăş;
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Caraş – Severin;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
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DATA 01.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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HOTĂRÂRE
nr.45 din 1 octombrie 2014 privind stabilirea taxei speciale pentru închirierea buldoexcavatorului
comunei Naidăş
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la stabilirea taxei speciale
pentru închirierea buldoexcavatorului comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile art.30 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit."c" si art. 45, alin .(1), alin.(2) lit.c , art.115 , alin.(l) . lit.'b"
din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile
ulterioare,
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Se stabileşte taxa specială pentru închirierea buldoexcavatorului comunei Naidăş la o
valoare de 85 lei/oră.
Art.2. – Taxa prevăzută la art.1 face venit la bugetul local.
Art.3. – Primarul comunei Naidăş, împreună cu Compartimentul de Taxe şi Impozite din cadrul
aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2014 şi este valabilă
până la revocare.
Art.5.– Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe siteul Primăriei comunei Naidăş,
se comunică, prin grija domnului Secretar al Comunei Naidăş, în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată:
- Primarului comunei Naidăş;
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Caraş – Severin;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
NAIDĂŞ
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CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.46 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea vânzării cantităţii de 667 mc masă lemnoasă pe picior
din pădurea comunală
În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 şi 20 alin.2
lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
În temeiul Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publică către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004 cu modificările ulterioare
Văzând prevederile Codului Silvic
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă vânzarea cantităţii de 667 mc masă lemnoasă pe picior din pădurea
comunală prin licitaţie.
Art.2. - Operatorii care participă la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului în vederea
achiziţionării cantităţii de material lemnos prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre trebuie să facă
dovada experienţei şi capabilităţii tehnice şi manageriale, a bonităţii şi capacităţii financiare şi să
prezinte garanţii de participare la licitaţie, în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în caietul de
sarcini aprobat, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă
antecedente penale.
Art. 3. (1) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului este licitaţie publică.
(2) Data licitaţiei publice este 31 octombrie 2014, orele 1100 la Primăria comunei Naidăş.
(3) În cazul în care nicio persoană juridică nu se prezintă la licitaţie se va mai organiza o
şedinţă de licitaţie după 7 zile de la data prevăzută la art.3(1) din prezenta, după care vânzarea
materialului lemnos se va face prin încredinţare directă până la epuizarea întregii cantităţi.
Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă Documentaţia de atribuire, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă Studiul de oportunitate, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 7. (1) Câştigătorul licitaţiei se va obliga la administrarea şi întreţinerea totală a partizii,
asigurând starea tehnică corespunzătoare exploatării şi utilizării acesteia, în tot timpul exploatării,
fiindu-i interzisă încheiarea unui sub contract cu o altă firmă care să efectueze lucrările în partida
predată spre efectuarea lucrării din contract fără aprobare expresă şi prealabilă a proprietarului, în caz
contrar contractul se reziliază de drept cu plată de daune care vor fi prevăzute în contract.
Art. 8. Se împuterniceşte Primarul comunei Naidăş cu numirea membrilor Comisiei de licitaţie,
şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice.
Art.9. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Naidăş.
Art.10 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale

art.115 alin.3 şi 5 şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
NR.46
DATA 01.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.46./01.10.2014

CAIET DE SARCINI
pentru valorificarea prin vânzarea a cantităţii de 667 mc masă lemnoasă pe picior
1. OBIECTUL VÂNZĂRII
Obiectul vânzării îl constituie cantitatea de 667 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe
amplasamentul imobilului aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Naidăş, proprietate
publică a comunei Naidăş, judeţul Caraş-Severin.
Structura masei lemnoase pe picior ce face obiectul vânzării se regăseşte în Actul de punere în
valoare nr. 708932---298 eliberat de Ocolul Silvic Moldova-Nouă.
Scopul valorificării masei lemnoase este tăierea progresivă pentru punerea în lumină..
În situaţia în care agenţii economici îşi manifestă intenţia de a viziona masa lemnoasă pe picior
care face obiectul valorificării prin vânzare, aceştia vor depune în acest sens o solicitare scrisă la sediul
Primăriei comunei Naidăş. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi
comunicată tuturor solicitanţilor.
2. PROCEDURA DE VÂNZARE
Vânzarea masei lemnoase pe picior prezentată la punctul 1 a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Naidăş nr.46/01.10.2014.
Procedura de vânzare este licitaţie publică deschisă cu prezentarea ofertelor în plic închis şi
sigilat.
Vânzarea se face integral, pentru cantitatea de 667 mc masă lemnoasă, cu respectarea
prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publică către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004 cu modificările ulterioare.
3.

ELEMENTE DE PREŢ – GARANŢII

Preţul de pornire al licitaţiei este de 98,17 lei/mc masă lemnoasă pe picior.
Preţul de pornire a fost stabilit conform Actului de punere în valoare nr708932---298 din
07.08.2014, astfel:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Specie
arbori

Nr.
arbori
-buc -

Cantitate
Cantitate
volum brut
volum net
(inclusiv coaja) (exclusiv coaja)
-mc-mcFag
25
14
13
Stejar
243
536
502
Carpen
316
100
95
Frasin
9
2
2
Jugastru
5
1
1
Mojdrean
28
4
4
Paltin
14
7
7
Ulm
8
2
2
Tei
3
1
1
TOTAL
651
667
627
- masă lemnoasă pe picior volum brut – 667 mc;

Valoarea
totală
-lei-

Preţ unitar
lei/mc

628,47
57814,06
2342,90
33,40
14,25
117,58
549,80
34,74
18,53
61553,73

44,89
107,86
23,45
16,7
14,25
29,40
78,54
17,37
18,53
98,17

- masă lemnoasă pe picior volum net care face obiectul valorificării (se exclude coaja conform
art. 10 alin. (3) lit. a din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond
forestier proprietate publică către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004) – 627 mc;
- valoare masă lemnoasă pe picior – 61553,73 lei;
- valoare medie lei/1 mc masă lemnoasă –61553,73 lei/627 mc = 98,17 lei/mc.
Documentaţia întocmită în vederea vânzării (caietul de sarcini, actul de punere în valoare) se
pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul Consiliului Local al comunei Naidăş (în format electronic),
sau la sediul Consiliului Local al comunei Naidăş, Str. Principală, nr.1, comuna Naidăş, judeţul CaraşSeverin (pe suport hârtie).
Garanţia de participare la licitaţie este de 3076,69 lei, reprezentând 5% din preţul de pornire
pentru întreaga cantitate de 667 mc masă lemnoasă. Garanţia de participare va fi restituită integral
tuturor participanţilor, cu excepţia ofertantului care a fost declarat câştigător, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, în baza unei cereri întocmite în acest
sens.
Garanţia de participare va fi achitată, în mod distinct, în contul Consiliului Local al comunei
Naidăş nr.RO24TREZ1875006XXX000739, deschis la Trezoreria Oraviţa sau la casieria instituţiei
organizatoare.
Pentru ofertantul declarat câştigător al licitaţiei, garanţia de participare se consideră ca plată
parţială din valoarea totală a masei lemnoase.
Revocarea ofertei depuse de către ofertantul declarat câştigător, refuzul acestuia de a achita
preţul convenit sau de a încheia contractul de vânzare – cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare de la
data încheierii procesului verbal al licitaţiei, conduce atât la pierderea garanţiei de participare, cât şi la
plata de daune – interese, respectiv 5% din valoarea iniţială, ceea ce reprezintă o sumă de 3076,69 lei.
Ofertantul declarat câştigător va trebui să depună în contul emitentului autorizaţiei de
exploatare, anterior semnării contractului de vânzare – cumpărare, o cauţiune de bună execuţie
echivalentă cu 5% din valoarea totală a masei lemnoase adjudecată, în scopul acoperirii cheltuielilor
legate de eventualele prejudicii de exploatare, în conformitate cu Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic). La
încheierea contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte documentele financiar – contabile care să
ateste efectuarea plăţii. Suma depusă în acest scop va fi restituită integral cumpărătorului la finalizarea
lucrărilor de exploatare, în situaţia în care nu există prejudicii de exploatare.
Ofertantul declarat câştigător va achita integral contravaloarea masei lemnoase, până la data
semnării contractului de vânzare – cumpărare, în termen de 10 zile de la data încheierii procesului
verbal al licitaţiei, perioadă în care va fi încheiat şi contractul de vânzare – cumpărare. La încheierea
contractului, cumpărătorul va trebui să prezinte documentele financiar – contabile care să ateste
efectuarea plăţii.
4. PRESELECŢIA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE
Preselecţia agenţilor economici care doresc să participe la licitaţia de masă lemnoasă pe picior
se desfăşoară în data de 30.10.2014, ora 13.00, la sediul Consiliului Local al comunei Naidăş.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici interesaţi trebuie să depună, în plic sigilat, la
registratura Consiliului Local al comunei Naidăş, până la data de 30.10.2014, ora 12.00, următoarele
documente:
- cerere de înscriere la licitaţia de masă lemnoasă pe picior (originalul);
- certificat de înregistrare fiscală (copie legalizată);
- certificatul de înregistrare al persoanei juridice eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine (copie
legalizată);
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are
datorii restante faţă de Consiliul Local al comunei Naidăş (originalul);
- atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului (copii
legalizate);

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat, valabil ca
termen, eliberat de organul fiscal competent (Direcţia Finanţelor Publice); certificatul fiscal va fi
eliberat de instituţia abilitată din localitatea de reşedinţă a ofertantului (originalul);
- împuternicirea (procura) acordată reprezentantului desemnat să participe la licitaţie
(originalul), precum şi copia actului de identitate.
În situaţia in care nu există minim 2 plicuri sigilate cu documente pentru preselecţie, care să
ofere garanţia îndeplinirii condiţiilor minime de organizare a licitaţiei, se vor aplica prevederile cap.II
„Licitaţiile” şi cap.III „Negocierea directă” din cadrul H.G. nr.85/2004, ceea ce presupune reluarea
procedurii începând cu un nou anunţ publicitar.
Consiliul Local al comunei Naidăş are obligaţia de a nu primi la licitaţie agenţii economici care
nu au depus în termen toate documentele solicitate.
Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte
admiterea cererii de participare la licitaţie sau respingerea motivată a acesteia. Hotărârea comisiei de
preselecţie se afişează la sediul instituţiei, în aceiaşi zi.
Agenţii economici care consideră că au fost respinşi din motive neîntemeiate sau că nu au fost
respectate prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase şi ale caietului de sarcini pot face
contestaţie.
Contestaţia se formulează în scris, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului preselecţiei,
iar soluţionarea contestaţiei se va face în termen de 24 de ore de la depunerea ei.
5. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici admişi la preselecţie trebuie să achite,
anterior începerii şedinţei de licitaţie garanţia de participare de 3076,69 lei, reprezentând 5% din preţul
de pornire pentru întreaga cantitate de 667 mc masă lemnoasă (prin unul din instrumentele bancare
legale).
Dovada achitării garanţiei de participare se va depune, în mod obligatoriu, la sediul Consiliului
Local al comunei Naidăş, str. Principală, nr.1, anterior orei de începere a şedinţei de licitaţie.
Prezentarea dovezii în timpul şedinţei de licitaţie nu dă dreptul agentului economic respectiv să
participe la licitaţie.
Garanţia de participare se restituie agenţilor economici care nu câştigă licitaţia în termen de cel
mult 3 zile lucrătoare, în baza unei cereri formulate, în scris, în acest sens.
Garanţia de participare nu se restituie agentului economic câştigător al licitaţiei, care nu încheie
contractul de vânzare – cumpărare în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei.
Agenţii economici admişi la licitaţie vor depune ofertele scrise, în plic închis şi sigilat, cu
menţiunea „Pentru licitaţia în vederea valorificării prin vânzare a cantităţii de 667 mc masă
lemnoasă pe picior”, la registratura Consiliului Local al comunei Naidăş, până la data de 30.10.2014,
orele 1200. Ofertele sosite la sediul instituţiei noastre după această dată se restituie ofertantului, prin
poştă, nedesigilate.
Licitaţia se va desfăşura în data de 31.10.2014, orele 1100, în sala de şedinţă a Consiliului Local
al comunei Naidăş. Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie.
În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi
participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie şi prezintă numerele de înregistrare ale plicurilor sigilate, conţinând ofertele
agenţilor economici atestaţi şi admişi la licitaţie.
Comisia de licitație verifică dacă agenţii economici care au depus oferte în plic au achitat
garanţia de participare la licitaţie.
Ofertele agenţilor economici care nu fac dovada achitării garanţiei de participare nu vor fi luate
în considerare şi nu vor fi deschise.
Comisia de licitație verifică dacă toate ofertele au fost depuse în termenul stabilit.
Ofertele agenţilor economici depuse după termenul stabilit, nu vor fi luate în considerare şi nu
vor fi deschise.
Comisia de licitaţie desigilează plicurile şi se citesc ofertele.
Se iau în considerare ofertele care consemnează un preţ exprimat în lei/mc şi care este mai
mare sau egal decât/cu preţul de pornire de 98,17 lei/mc masă lemnoasă pe picior.

Pentru ca masa lemnoasă să poată fi adjudecată, trebuie să existe cel puţin două oferte valabile.
Se consideră câştigătoare oferta agentului economic care a oferit cel mai mare preţ.
În cazul în care există ofertă câştigătoare, egală, din partea a doi agenţi economici, masa
lemnoasă se declară neadjudecată şi se va organiza o nouă licitaţie.
Comisia de licitaţie are obligaţia de a încheia un proces – verbal al licitaţiei care va fi semnat
atât de membrii comisiei de licitaţie, cât şi de participanţi.
Agenţii economici care consideră că nu au fost respectate prevederile Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase şi ale caietului de sarcini, în legătură cu desfăşurarea şedinţei de licitaţie
şi/sau cu rezultatele acesteia, pot formula contestaţie, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea
şedinţei de licitaţie. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la
depunerea ei, iar soluţia se comunică contestatarului.
6. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE
Vânzarea se face cu respectarea prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de
către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenți economici”, aprobat prin HG nr.
85/2004.
Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se
efectuează în conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare,
scoatere şi transport al materialului lemnos”, aprobate prin Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011 si cu
prevederile Ordinului M.A.A.P. nr. 391/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în
conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos”, aprobate prin Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011.
Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund , precum şi a unor măsuri de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn”,
aprobate prin H.G.470/2014 cu modificările ulterioare.
Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului –
O.U.G. nr. 195/ 2005, a normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă - Legea nr. 319/2006, a
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier, precum şi a altor acte normative
prevăzute în legislaţia în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

7. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE
Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea
autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic,
delegatul împuternicit al Consiliului Local al comunei Naidăş şi gestionarul împuternicit prin delegaţie
scrisă de către cumpărător.
Predarea masei lemnoase se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, actului
de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvic
de către şeful ocolului silvic în competenţa căruia se află imobilul.
Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare,
proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum şi înainte sau după termenele prevăzute în
aceste documente.
Autorizaţia de exploatare se va elibera de către Ocolul Silvic Moldova-Nouă, la cererea
Consiliului Local al comunei Naidăş, în favoarea agentului economic declarat ofertant câştigător şi se
va ridica de către delegatul împuternicit al agentului economic la termenul prevăzut în contract.
În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul
tip, se vor menţiona în mod expres numărul ciocanelor de marcat şi vopseaua folosită la marcarea
arborilor ce urmează a se exploata.

Doborârea arborilor marcaţi se va face în afara ochiurilor cu seminţiş, evitându-se deprecierea
şi vătămarea puieţilor, a arborilor nemarcaţi care rămân pe picior. Pe pante cu înclinare mai mare de
10º, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel.
Este interzisă continuarea doborârii arborilor, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului
lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv 30 de zile în
sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea
din parchet a masei lemnoase comerciabile.
Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatelor în partea din amonte
să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acestora, iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească
10 cm;
În perioadele cu precipitaţii abundente, cu sol mlăştinos, este interzisă colectarea masei
lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.
La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, este obligatorie scoaterea
întregului volum de masă lemnoasă comerciabil aferent actului de punere în valoare cât şi strângerea
resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn
putregăios).
Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi.
Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor şi văilor pe care se
transportă lemnul.
Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării
masei lemnoase, normele de protecţia muncii în exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de
muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă.
În cazul în care se aduc prejudicii solului, cumpărătorul masei lemnoase are obligaţia de a
efectua remedieri pentru a-l aduce în starea iniţială existentă la preluarea masei lemnoase, în caz
contrar Consiliul Judeţean Dâmboviţa va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina
cumpărătorului (cauţiunea de bună execuţie).
Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru, inclusiv
prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi
stingere a incendiilor.
Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută .
Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita
aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere.
În situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin
împrăştierea de rumeguş sau nisip, care ulterior va fi adunat şi îndepărtat în locuri speciale de
depozitare.
Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea masei lemnoase şi (sau) să oprească transportul
de masă lemnoasă în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de
sarcini.
8. DISPOZIŢII FINALE
Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare - cumpărare.
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare - cumpărare.
Încheierea contractului de vânzare – cumpărare cu agentul economic se va face în termen de
maxim 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei.
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare,
revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi.
În acest caz, ofertanţilor li se va înapoia în termen de maxim 3 zile lucrătoare contravaloarea
garanţiei de participare, pe baza unei cereri înregistrată la Consiliul Local al Comunei Naidăş.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare
privind exploatarea masei lemnoase.
Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de
ofertanţi.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al comunei
Naidăş nr.46/1 octombrie 2014.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.46/01.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, JUDEŢUL CARAS-SEVERIN

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
in vederea executării lucrării de scos-apropiat a cantităţii de 667 mc tăiere progresivă P.0614, UB I Naidăş
u.a.10

CUPRINDE:

SECŢIUNEA I:

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI ŞI CRITERII DE
ATRIBUIRE

SECŢIUNEA II:

MODELUL DE CONTRACT

SECŢIUNEA III:

FORMULARE

SECŢIUNEA I: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SI CRITERII DE ATRIBUIRE
I. a. Autoritate contractantă
Denumire: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, JUD CARAS-SEVERIN
Adresa:comuna NAIDĂŞ, judetul CARAS-SEVERIN
Localitate: sat NAIDĂŞ

Cod poştal: [__327280__] Tara: ROMÂNIA

Cod de identificare fiscală: [3227521_]
Persoana de contact: [_VINCU TIBERIU_]

Telefon: [_07459028884__]

E-mail: [__primar@primarianaidas.ro___]

Fax: [_0255576412__]

Adresa de internet (dacă este cazul) [__www.primarianaidas.ro____]
Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: la adresa mai sus menţionată.
Data limită de solicitare şi primire a documentaţiei de atribuire de către persoana interesată:
22.10.2014 orele 1300;
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 23.10.2014 orele 1300.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:27.10.2014 orele 1300
b. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune la:
 autoritatea contractantă,
 la instanţa competentă.
Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, JUD CARASSEVERIN
Adresa: comuna NAIDĂŞ, nr.1
Localitate:sat NAIDĂŞ

Cod postal: [__327280__] Tara: ROMANIA

E-mail: [__secretar@primarianaidas.ro__]

Telefon: [_0747275542__]

Adresa internet : [__www.primarianaidas.ro_]

Fax: [_0255576412_____]

Denumirea instantei competente: TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN – SECŢIA COMERCIALA SI
CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa: Str. Horea nr. 2-4
Localitate: Mun. Resita

Cod poştal: 600266 Tara: ROMANIA

E-mail: ddtesan@just.ro

Telefon: 0255/213304

Adresă internet :[_____________]

Fax: 0255/211554

NOTA: Contestatia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte de
deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru
depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace electronice.
Soluţionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, încheierea, modificarea şi încetarea contractului de
executare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii
conteciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA II: MODELUL DE CONTRACT
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
I. 1. Descriere:
I.1.1. Denumire contract si identificare
Exploatare forestieră – toate fazele pentru un volum de 667 mc, după cum urmează:
Specie
Nr.
Cantitate
Cantitate
Valoarea
Preţ unitar
arbori
arbori
volum brut
volum net
totală
lei/mc
-buc (inclusiv coaja) (exclusiv coaja)
-lei-mc-mc1.
Fag
25
14
13
628,47
44,89
2.
Stejar
243
536
502
57814,06
107,86
3.
Carpen
316
100
95
2342,90
23,45
4.
Frasin
9
2
2
33,40
16,7
5.
Jugastru
5
1
1
14,25
14,25
6. Mojdrean
28
4
4
117,58
29,40
7.
Paltin
14
7
7
549,80
78,54
8.
Ulm
8
2
2
34,74
17,37
9.
Tei
3
1
1
18,53
18,53
TOTAL
651
667
627
61553,73
98,17
I.1.2. Durata contractului : 30 de zile de la data semnării contractului de ambele părti.
Nr.
crt.

I.1.3.Preţul contractului (pret de pornire la licitatie)
– după scurgerea unui termen de 30 zile de la reprimirea partizilor = 61553,73 lei
I.1.4.Taxa pentru obtinerea documentatiei de atribuire şi a caietului de sarcini = 50 lei
Această sumă se achită numerar la casieria organizatorului sau cu ordin de plată
I.1.5. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare: Toate
obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare pe parcursul derularii
contractului de executarea lucrării, atât în faza de executie a obiectivului de investitii cât si în faza
desfasurarii activitatilor propuse cad în sarcina executantului, motiv pentru care acesta va obtine
pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care are obligatia sa le respecte.
Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si/sau aplicarea de catre factorii interesati de
amenzi contraventionale.
I.1.6. Natura si cuantumul garantiilor: Garanţia este în sumă fixă reprezentand 5% din suma
prevăzută în A.P.V., respective suma de 3076,69 lei, care se va returna, la cerere, în teremen de
15 zile de la reprimirea partizii de către beneficiar, în cazul în care nu se constată cioate.
I.1.7. Ofertele se depun pentru toată masa lemnoasă, respectiv, 667 mc.
II. SCOPUL CONTRACTULUI:
Contractul are ca scop vânzarea cantităţii de 667 mc tăiere progresivă P.0614, UB I Naidăş u.a.10 –
conform studiului de oportunitate efectuat şi aprobat în şedinta de consiliu din data de 1 octombrie 2014.
.
III. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social şi de mediu care justifică vânzarea:
- realizarea vânzării cantităţii de 667 mc tăiere progresivă P.0614, UB I Naidăş u.a.10
 Aducerea de venituri suplimentare la bugetul local al Comunei Naidăş;
IV.CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
Contractul va prevede obligaţia castigătorului licitaţiei de a achiziţiona cantitatea de 667 mc tăiere
progresivă P.0614, UB I Naidăş u.a.10 cu respectarea tuturor prevederilor legislative în domeniul silvic.

V.PROCEDURA
V. 1. Procedura selectată: Licitaţie deschisă cu oferte în plic sigilat.
V.2.

Cadrul legislativ de referinţă

1.

Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate
publică către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004 cu modificările ulterioare

2.

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizata;

3.

Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.

V.3.

Conditii generale de participare

La procedura pot participa persoane juridice române cu participatie de capital autohton, străin sau
mixt, care au în obiectul de activitate prevăzut ca domeniu principal sau secundar de activitate:
exploatarea materialului lemnos şi care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi calificare solicitate prin
documentaţia de atribuire.
Nu sunt admisi la procedura operatorii economici care se află în una din următoarele situaţii:
 nu şi-au onorat obligatiile contractuale sau si le-au onorat necorespunzator faţă de Consiliul
Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN;
 în urma efectuarii unor proceduri asemănatoare sau pe baza de încredintare directă cu Consiliul
Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN, au primit caracterizări negative;
 nu si-au onorat obligatiile contractuale sau si le-au onorat necorespunzator faţă de alte unităţi
administrative-teritoriale sau Ocoale Silvice.
V.4.

Documente de calificare pentru stabilirea eligibilitatii ofertei

Ofertantii trebuie să prezinte:
a. Certificat constatator privind indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor si taxelor locale,
alte venituri ale bugetului local– original sau copie legalizată.
b. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale din care să nu rezulte datorii/creanţe faţă de bugetul
consolidat şi/sau fapte care au prejudiciat bugetul consolidat de stat (Agentia Nationala de
Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) – original sau copie legalizată.
Certificatele vor fi valabile, fara datorii restante la data deschiderii ofertelor.
Ofertanţii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitării taxelor la data solicitată în
prezenta documentaţie, vor fi exclusi din procedura de achizitie.
În caz de neprezentare a documentelor privind achitarea taxelor şi contribuţiilor la bugetul local
şi bugetul de stat, nu este permisă completarea ulterioară.
c. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - original sau copie legalizată;
d. Codul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că:


domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii;


nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2014 privind procedurile de
prevenire ale insolvenţei şi de insolvenţă, sau că societatea se află în incapacitate de plată;

toate elementele de identificare ale ofertantului sunt conforme cu legislaţia în vigoare
şi sunt în termen.
e. Dovada bonităţii ofertantului – bilant contabil la 30.06.2014 purtând dovada înregistrarii la
Direcţia Judeţeana a Finanţelor Publice pe raza careia îşi are sediul ofertantul sau, pentru
societăţile nou înfiinţate, ultima balanţă contabilă întocmită;

f. Cazier judiciar pentru administratorul societăţii – original sau copie legalizată;
g. Cazier fiscal al societatii eliberat de Directia Judeţeană a Finanţelor Publice pe raza căreia îşi
are sediul ofertantul– original sau copie legalizată din care să nu rezulte datorii/creanţe şi/sau
fapte care au prejudiciat din punct de vedere al plăţii obligaţiilor fiscale bugetul consolidat de
stat;
h. Împuternicire în original şi copie dupa cartea de identitate a reprezentantului ofertantului.
i. Declaratie de participare, conform modelului formular nr.1 completată şi semnată de ofertant,
fără îngroşări, ştersaturi sau modificări;
j. Fişa cu informatii privind ofertantul (date de identificare, modul de organizare, capital
(lei,mixt,valută), activitatea ofertantului - experienţa în domeniul concesionabil - dacă există,
program de executie a lucrărilor şi durata finalizării investiţiilor, nr.de locuri de muncă
preconizate a se ocupa – din forta de muncă locală sau nu, plan de finanţare pentru realizarea,
dezvoltarea şi exploatarea concesiunii, protecţia mediului înconjurător, etc). Fişa va fi semnată
şi ştampilată de către ofertant.
k. dovada achitării contravalorii documentaţiei de atribuire (copie xerox după chitanţă sau OP)
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie sa fie redactate în limba română.
Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, broşuri, etc) şi documentele emise de instituţii/organisme
oficiale din ţară în care operatorii străini sau acţionariatul acestora este rezident, pot fi prezentate în
altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată şi legalizată în limba română;
VI. 1.

Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 30 zile de la data
licitaţiei;
Ofertantul are obligaţia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată;
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe exceptionale, inainte de
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligaţia de a
comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră
că şi-a retras oferta.
VI. 2.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va prezenta în lei.
Ofertantul trebuie să prezinte FORMULARUL DE OFERTA model formular nr.2, în două exemplare,
completate, semnate şi ştampilate exemplar cu exemplar.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de executarea lucrării.
Oferta are caracter ferm care nu poate fi modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului şi
obligatorie din punctul de vedere al conţinutului
VI. 3. Modul şi perioada de prezentare a ofertei
Oferta de va depune la sediul Consiliului local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN,–
Secretarul comunei Naidăş, documentele de calificare (într-un exemplar) şi formularul de ofertă (2
exemplare)
Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă până data 29.10.2014 ora 1300 la sediul
Consiliului Local al comunei NAIDĂŞ, jud. CARAS-SEVERIN;
Lămuriri suplimentare pot fi obţinute zilnic la tel. [_0749028884 0786157222_];

VI.4.

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei

Data organizarii licitaţiei privind vânzarea cantităţii de 667 mc tăiere progresivă P.0614, UB I
Naidăş u.a.10, se va face publică prin anunţ în presa judeţeană. Anunţul de licitaţie se trimite spre
publicare cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Pentru desfaşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanţi, iar după
desigilarea primului plic al ofertelor să ramână cel puţin 3 oferte valabile, care să întrunească condiţiile
prevăzute la capitolul V.4 din prezenta documentaţie.
În cazul în care nu există depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se anulează şi se va organiza o
nouă licitaţie. Dacă nici la această procedură nu sunt depuse cel putin 3 oferte valabile, se procedează
la anularea licitaţiei.
Pentru continuarea derulării procedurii se va face public anunţul de negociere directă.
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se vor aplica criteriile de atribuire prevăzute în următorul capitol
din prezanta documentatie, CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTAREA
A LUCRĂRII FIIND “CEL MAI MARE PREŢ” CARE VA AVEA PONDERE PESTE 75% DIN
TOTALUL PUNCTAJULUI.
După stabilirea ofertantului câştigător, toţi ofertanţii vor fi informaţi în scris de către beneficiar despre
rezultatul licitaţiei.
Contractul de vânzare se va încheia cu ofertantul câştigător după împlinirea a 10 de zile calendaristice
de la data realizării comunicării rezultatului licitaţiei. Neîncheierea contractului de executare într-un
termen de 10 de zile de la împlinirea termenului prevazut mai sus, poate atrage plata daunelor-interese
de către partea în culpă şi duce la pierderea garanţiei de participare.
Orice ofertant sau împuternicit are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru castigarea licitatiei si atribuirea contractului de executare este : “CEL MAI
MARE PREŢ”. Ponderea acestui criteriu trebuie sa fie mai mare de 75% din totalul punctajului.
Evaluarea ofertelor constă în acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj.
Metoda presupune alocarea, conform specificaţiilor facturilor de evaluare, a unui număr de puncte
pentru fiecare factor stabilit a fi luat în considerare atunci când se calculează punctajul total al
ofertelor.
Factori de evaluare
CRITERII ECONOMICE SI FINANCIARE
1.

Punctaj acordat

Pretul ofertei privind cumpărarea:

dacă preţul ofertei este egal 61.553,73 lei - stabilit de beneficiar ca pret de pornire la licitaţie

>250pct
100 pct

dacă preţul ofertei este mai mare de 61.553,73 lei - stabilit de beneficiar ca preţ de
pornire la licitaţie
pct

>150

Nota: Punctajul obtinut ca urmare a ofertei acordate de ofertant se calculează
astfel: (preţ oferit x 150 / preţ minim de pornire la licitaţie)
2.

Plan de finantare pentru realizarea lucrării:
A)

executarea cu fonduri proprii

10 pct

B)

accesarea de fonduri nerambursabile

3 pct

C)

credite bancare

2 pct

Nota: Se vor puncta fiecare in parte, fara sa se tina cont de ponderea fiecaruia
3.

Situatia economica si financiara a ofertantului;

A)
bilant la 31.12.2013, bilant la 30.06.2014 sau, pentru societatile nou înfiinţate, balanţa
contabilă cea mai recentă
- înregistrează profit

1 pct

- fără profit şi pierderi

0 pct

- disponibilităţi bancare la data predării ofertei minim 10.000 lei
(I)

10 pct

CRITERII TEHNICE ALE OFERTEI

1. Existenţa unor acte ce atestă lucrări executate până la această dată.

50 pct

2. Durata necesară executării lucrării:
Maxim 30 zile

10 pct;

Maxim 25 zile

20 pct;

Maxim 20 zile

30 pct.

Notă: Criteriile tehnice ale ofertei vor fi susţinute, dar nu obligatoriu, de studii de specialitate
exemplificând

(II)

CRITERII GENERALE ALE OFERTEI

a. Gradul de utilizare al fortei de muncă :
 forţa de muncă angajată < 1 oameni - 0 pct
 forţa de muncă angajată < 5 oameni - 1 pct
 forţa de muncă angajată > 5 oameni - 2 pct
VIII. MODUL DE OBŢINERE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Consiliul Local al Comunei NAIDĂŞ, jud.
CARAS-SEVERIN, după depunerea unei solicitări în scris din partea personanei interesate, în vederea
obţinerii documenaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini. Solicitarea se va înregistra la în Registrul
de intrare ieşire corespondenţă şi va avea anexat în copie xerox dovada achitării c/val documentaţiei şi
a caietului de sarcini în sumă de 50 lei.
IX.

POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta numai până la data limita stabilită pentru
depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage oferta după expirarea datei limita stabilite pentru
depunerea ofertelor sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de licitaţie
X.

DESCHIDEREA OFERTELOR

Ofertele vor fi deschise în data de 31.10.2014 la sediul Consiliului Local al Comunei NAIDĂŞ, jud.
CARAS-SEVERIN;
Lămuriri suplimentare pot fi obţinute zilnic (excusiv zilele libere sau de sărbători legale) la tel.
[_0786157222__];
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor.
XI.

DISPOZITII GENERALE

Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu numerotate, semnate şi ştampilate. .
Nu se accepta completarea ofertei după deschidere.
În situaţia în care se constata lipsa vreunui document oferta va fi respinsă.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

SECTIUNEA III
Formular nr. 1

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….,reprezentant imputernicit al ........................................................... ,
declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in declaratii in acte publice, ca, la
procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de vânzare a cantităţii de 667 mc tăiere progresivă
P.0614, UB I Naidăş u.a.10, la data de 31.10.2014 {zi/luna/an), organizata de Consiliul Local al
Comunei Naidăş , Jud. CARAS-SEVERIN, particip si depun oferta:
¤ in nume propriu;
2. Subsemnatul ……………………………….. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii
de licitatie in vederea atribuirii contractului de executare sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de executare.
3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
4.Subsemnatul …………………………….. autorizez prin prezenta orice institutie, societate
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
Consiliului local al Comunei NAIDĂŞ, Jud. CARAS-SEVERIN cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
OFERTANT
________________________
(numele, semnatura autorizata)

Formular nr. 2
FORMULAR DE OFERTA
pentru licitaţia publică deschisă privind vânzarea cantităţii de 667 mc material lemnos rezultat din
tăierea progresivă din P.0614, UB I Naidăş u.a.10,
Dupa examinarea anuntului publicitar din ziarul_________din data de_________________, a
caietului de sarcini si a instructiunilor pentru ofertanti, pus la dispozitia noastra de catre dvs., noi
subsemnatii___________________________________________________oferim
in
speranta
adjudecarii cantităţii de 667 mc tăiere progresivă P.0614, UB I Naidăş u.a.10,, suma de__________lei
pentru cumpărarea cantităţii de 667 mc rezultat din tăierea progresivă din P.0614, UB I Naidăş
u.a.10,.
Ne obligam in cazul in care oferta noastra este acceptata, sa realizam in maxim ________zile, de la
eliberarea autorizatiei de exploatare
Lucrarea va fi realizata astfel:
 investitii din fonduri proprii________%;
 fonduri nerambursabile____________%;
 credite, alte finantari_____________%.
Garantam crearea a ________locuri de munca, din care:
 _______locuri de munca, din forta de munca locala;
 _______locuri de munca,din forta de munca din alte localitati.
Statutul societatii noastre este________________, cu capital __________________________.
Ne obligam sa ne mentinem oferta pentru o perioada de______zile, incepand cu data deschiderii
ofertelor, respectiv pana la data de ______________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Datata azi_____luna__________anul________.
Denumirea ofertantului_________, reprezentata prin_________, avand functia de ____________
Semnatura, stampila

Sediul ofertantului______________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.46./01.10.2014

STUDIU DE OPORTUNITATE
cu privire la aprobarea vânzării cantităţii de 667 mc material lemnos rezultat din tăierea
progresivă din P.0614, UB I Naidăş u.a.10
Prezentul studiu de oportunitate se efectuează în baza H.G. 85/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică,
către agenţii economici cu modificările şi completările ulterioare.
1.DESCRIEREA LUCRĂRII CARE TREBUIE EXECUTATĂ:
Se va executa lucrări de: tăiat arborii marcaţi de pe picior, debitat, scos-apropiat, fasonat,
transportat şi curăţat terenul de crăci şi cioate, în vederea vânzării de către Comuna Naidăş a cantităţii
de 667 mc material lemnos rezultat din tăierea progresivă din P.0614, UB I Naidăş u.a.10.
Arborii se regăsesc în P.0614, UB I Naidăş u.a.10.
2.MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, MOTIVAŢIA
CONTRACTULUI
Cantitatea de 667 mc material lemnos pe picior rezultă din P.0614, UB I Naidăş u.a.10, iar în
urma încheierii unui contract cu o persoană juridică în cu atestare în domeniul exploataţiilor forestiere
se asigură vânzarea acestei cantităţi.
Încheierea contractului pentru executarea lucrării prevăzute la pct.1 se mai justifică prin:
- preîntâmpinarea degradării materialului lemnos din zonă;
- atragerea de investitori interesaţi în desfăşurarea de activităţi economice în zonă;
- în urma dezvoltării activităţii economice se vor crea noi locuri de muncă;
- administrarea eficientă prin gestiune delegată a materialului lemnos rezultat din pădurea
comunei Naidăş, inclusiv realizarea unei tăieri a acestuia în regim silvic şi cu respectarea normelor de
exploatare forestieră.
3.INVESTIŢIILE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA
ACTIVITĂŢII
Investiţiile ce vor fi realizate în pădurea comunei Naidăş vizează atât întreţinerea cât şi
administrarea acesteia, care se face cu respectarea normativelor şi a ghidurilor de bune practici
aprobate prin ordine sau alte acte normative în vigoare.
4.NIVELUL MAXIM AL PREŢULUI
Preţul de la care porneşte licitaţia este de 61553,73 lei pentru întregul volum de material
lemnos şi este stabilit prin A.P.V. nr.708932---298 eliberat de Ocolul Silvic Moldova-Nouă
De menţionat că preţul acceptat în vederea efectuării lucrării este numai unul din criteriile de
selecţie a ofertelor, aşa cum rezultă din caietul de sarcini şi din Documentaţia de atribuire.
5.MODALITATEA DE ACORDARE
Procedura propusă se desfăşoară prin licitaţie publică deschisă prin care orice persoană juridică de
drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă, scop în care proprietarul va publica un anunţ
al licitaţiei publice într-un cotidian judeţean şi într-unul de circulaţie locală, conform H.G.R.
nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond
forestier proprietate publică, către agenţii economici.
Desfăşurarea licitaţiei publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile H.G.R.
nr.85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond
forestier proprietate publică, către agenţii economici, organizarea şi derularea căreia cade în sarcina
comisiei ce urmează a fi numită prin dispoziţia Primarului comunei Naidăş, emisă conform

împuternicirii date de Consiliului Local Naidăş prin hotărârea de aprobare a vânzării cantităţii de 667
mc masă lemnoasă pe picior .
6.DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRII
Executarea lucrării se face în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării
contractului.
7.UTILITATI
Nu există utilităţi.
8.TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE
SCOATERE LA LICITAŢIE
8.1. Aprobarea vânzării cantităţii de 667 mc masă lemnoasă pe picior aprobată prin hotărâre a
Consiliului Local Naidăş.
8.2. Anunţul publicitar – în termen de 30 zile calendaristice de la aprobarea vânzării.
8.3. Primirea ofertelor – în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului,
prevăzut la pct.8,2.
8.4. Licitaţia propriu-zisă – în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului. (Dacă licitaţia
publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va reorganiza o noua licitaţie în termen
de 30 de zile . Dacă nici cea de a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta se
va consemna într-un proces verbal care va sta la baza deciziei de recurgere la procedura de negociere
directă).
8.5. Desemnarea ofertantului câştigător.
8.6. Informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa şi anunţarea celorlalţi ofertanţi despre
respingerea ofertelor lor în termen de 2 zile calendaristice de la desemnarea ofertantului câştigător.
8.7. Depunerea la sediul proprietarului a eventualelor contestaţii în termen de 3 zile
calendaristice de la primirea informării menţionate la pct.8.6.
8.8. Soluţionarea contestaţiilor de către concedent în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea acestora şi comunicarea răspunsului către contestatar.
8.9 Încheierea contractului de concesiune cu ofertantul câştigător în termen de 10 zile de la data
realizării comunicării prevăzute la pct. 8.6., despre acceptarea ofertei sale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cornel SIMA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ
Emanuel Vasile CRAIA

