
 

 
 
 

         Nr. ________ /V.T./____________ 

 

                                                  

ANUNȚ LICITAȚIE 
  

 

                 Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în 

str. V. A. Urechia, nr. 24, localitatea Piatra Neamț, organizează în data de 29.03.2021, ora 

13:00, licitație/negociere publică deschisă cu strigare la sediul unităţii, pentru închirierea 

următorului obiectiv: 

Denumire 

unitate 

Denumirea 

obiectivului  

Suprafaţă  

de 

închiriat 

(mp)  

Nr. inventar 

Valoare de 

pornire 

licitaţie 

(lei/lună)  

Pas  

de licitaţie  

(lei) 

Garanţia  

de 

participare 

 (lei) 

Ocolul Silvic 

Pipirig 

 

„Adăpost 

muncitori 

Mihăieți" 

95,4 mp 

Mijloc fix - cu 

numărul de 

inventar 1010 

 

95,4 

lei 

 

4,77 

lei 

 

95,4 

lei 

„Adăpost 

muncitori Paltin 
90 mp 

Mijloc fix - cu 

numărul de 

inventar 1009 

108 lei 5,4 lei 108 lei 

Total general 185,4 mp  203,4 lei 10,17 lei 203,4 lei 

 

             Valorile de mai sus sunt fără T.V.A. 

Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul direcţiei începând cu data de 16.03.2021 

sau de pe site-ul www.rosilva.ro.  

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice 

Neamț, până în data de  29.03.2021, ora 12:00,  documentele prevăzute în caietul de sarcini 

al licitaţiei, respectiv: 

Cererea de participare la licitație, cu numar de înregistrare din registrul de 

corespondență al Direcției Silvice Neamț și cel al operatorilor economici, cu 

datele de identificare ale acestora: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail 

si alte asemenea, va fi însoțită de urmatoarele: 

a) Declarație pe propria răspundere că operatorul economic/persoana fizică  

nu are datorii la unitățile și subunitățile R.N.P.- Romsilva; 

b) Documentul de înregistrare a operatorului economic la Oficiul Registrului 

Comerțului sau, dupa caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul 

operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul;  

Pentru persoane fizice – copie CI/BI sau alt document de identitate pentru 

persoanele fizice nerezidente în Romania; 

c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului privind structura 

acționariatului și situația persoanei juridice (original sau copie legalizată), 

emis cu cel mult 30 de zile înainte de data organizării licitației;      

d) Delegatul operatorului economic la licitatie/negociere va fi împuternicit în 

scris de catre administratorul acestuia – daca este cazul; 
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e)  Dovada constituirii garanției de participare (203,4 lei) și a taxei de 

participare (100 lei); 
f) Garanţia de participare si taxa de participare  la licitație se vor achita prin 

ordinul de plată în unul din conturile bancare; 

-  RO47BRDE280SV02378682800, deschis la BRD Piatra Neamț;  

- RO06BTRLRONCRT0261581001, deschis la Banca Transilvania Piatra 

Neamț; 

- RO06RZBR0000060001063696, deschis la Banca Raiffeisen Bank Piatra 

Neamț, și se va anexa la documentație. 

 Plata garanției se va realiza în lei la cursul BNR din ziua achitării.            

          Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Neamț, Birou Comercial 

sau telefon 0233 / 211 696. 
 

 

 

 

DIRECTOR, 

Ing.   Valentin TĂMĂSLĂCARU 


