
ANUNȚ 

privind organizarea licitației  pentru vânzarea  activelor: 

       Lot 1.         „ CLĂDIRE COOP BORCA – C1” 

                                                Lot 2.         „ CLĂDIRE COOP BORCA – C2” 

            Lot 3.         “CANTON SILVIC DĂMUC + ANEXĂ” 

 AFLATE ÎN PATRIMONIUL  

REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ 

 

1. Regia Națională A Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Neamț, cu sediul în mun. 

Piatra Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, telefon 0233-211696, 0233-219905, fax 023-212736, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/450/1991, cod fiscal RO 1590120, organizează la 

sediul său în data de 22.08.2022, orele 1100, licitație publică cu strigare pentru întreprinderi mici și 

mijlocii, în vederea vânzării activelor  numite „ CLĂDIRE COOP BORCA – C1” și „ CLĂDIRE COOP 

BORCA – C2”, situate în satul Borca, comuna Borca, jud. Neamț precum și “CANTON SILVIC DĂMUC + 

ANEXĂ” , aflat în administrarea Ocolului Silvic Bicaz. 

             În cazul neadjudecării la prima licitație, se va organiza o nouă licitație în aceeași zi, 

începând cu ora 1300, la care poate participa orice persoană fizică și juridică. 

 

2. Prețul de pornire la licitație, garanția de participare,  pasul de licitare și taxa de participare la 

licitație sunt următoarele: 

Nr. lot. Denumirea obiectivului  

Suprafață  

construită 

(mp)  

Preț de pornire licitație  

 

Garanția  

de participare 

  

Taxa 

de participare 

 (lei) 

Pas de licitație 

5% din preț 

pornire licitație 

 

1 „CLĂDIRE COOP 

BORCA - C1” 
128 

 

11.307 euro 

 

565,35 euro 200 lei 565,35 euro 

2 „CLĂDIRE COOP 

BORCA – C2” 
279 

 

26.887 euro 

 

1344,35 euro 

 

200 lei 

 

 

1.344,35 euro 

3 
“CANTON SILVIC 

DĂMUC + 

ANEXĂ” 

84 57.517,60 lei 2.875,88 lei  200 lei 

 

2.875,88 lei 

 

 

Prețurile de pornire la licitație nu conțin T.V.A. Garanția se va calcula în lei, la cursul BNR din ziua 

achitării acesteia (pentru cele cu valoarea exprimată în euro). 

 3.         În vederea participării la licitație potențialii cumpărători vor depune până la data de 

18.08.2022, ora 16.30, la secretariatul Direcției Silvice Neamț, documentele prevăzute la art.35 alin(1) din 

Norma metodologica  aprobata prin HG nr. 577/2002. 

4. Documentele licitației se pot procura începând cu data de 02.08.2022, de la secretariatul 

Direcției Silvice Neamț, din mun. Piatra Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, zilnic între orele 08.00-16.30, de 

luni-joi și între orele 08.00-14.00, în ziua de vineri. Prețul documentației de participare  la licitație ( inclusiv 

dosarul de prezentare) este de 200 lei, cu TVA, pentru fiecare activ în parte. 

5. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0233-211696, 0233-219905, fax 0233-

212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro. Persoana de contact : ing. Roxana Roșu. 

 

DIRECTOR, 

ING. VALENTIN TĂMĂSLĂCARU 
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