
ANEXA 1 la Regulamentul de acordare material lemnos către populația Municipiului Săcele 

Cerere pentru acordarea de lemn de foc în anul ________ 

 D-le Primar,  
Subsemnatul(a) / Persoana fizica autorizata / Întreprindere individuala / Întreprindere familială / 
Asociație/ Fundație, înființată conform legii, 
_________________________________ domiciliat / cu sediul  în ___________________, str. 
________________________________ , nr. ____ , bl. ____ , sc. ____ , ap. ____ , jud. Brașov, având 
CNP/CUI ________________________ , telefon, reprezentată de  _______________________________ 
în calitate de ____________________________________ , vă solicit acordarea unui volum de _____ 
metri steri de lemn de foc din cota aprobată pentru populație.  

Cunoscând prevederile art.326 din Legea 286/2009 privind Noul Cod Penal privind falsul în declarații, 
declar pe proprie răspundere următoarele :  
În cazul aprobării cererii, materialul lemnos îl voi folosi doar pentru uz 
personal la adresa  
□ de domiciliu 
□ alta str. ___________________________________ , nr. ___ , Mun. 
Săcele 
și nu îl voi comercializa parțial sau integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nume și prenume în clar 
____________________ 

Semnătura 
____________________ 

La adresa solicitata declar ca :  
□ nu am contract de furnizare a gazului natural 
□ am contract de furnizare a gazului natural 
□ Este unica cerere depusă de către familia/ Persoana fizică autorizată/ 
Întreprindere individuala/ Întreprindere familial/ Asociație/Fundație din 
care fac parte 
□ nu figurez în evidența Serviciului de Taxe și Impozite al Mun. Săcele cu 
restanțe din anii precedenți. 
□ nu sunt proprietar de fond forestier, pășuni împădurite sau fânețe 
acoperite cu vegetație forestiera, din care pot acoperi cantitatea de lemn 
necesara încălzirii locuințelor (10mc) 
□ sunt proprietar de fond forestier, pășuni împădurite sau fânețe 
acoperite cu vegetație forestiera, din care pot acoperi cantitatea de lemn 
necesara încălzirii locuințelor și nu am făcut și nu voi face în anul curent 
cerere pentru marcare si exploatare de material lemnos, din parcelele 
proprietate privată 

În scopul soluționării prezentei cereri, declar următoarele :  
Numărul de persoane aflate în locuința pentru care solicit materialul lemnos este de _____persoane 

Dintre care minori  _____minori 
Dintre care vârstnici (peste 75 ani) _____vârstnici 

Suprafața locuinței este de (mp) _____ mp 

 Anexez prezentei cereri copii ale următoarelor documente :  
□ act identitate al subsemnatului  
□ adeverință de coșărit (nu mai veche de 2 ani)  
□ factură de utilități pe numele subsemnatului, la adresa pentru care se solicită materialul 
lemnos (exceptând factura de telefon mobil), cu o vechime de maxim 3 luni 
 
       Nume și prenume / Semnătură 
       ___________________________ 



ANEXA 2 la Regulamentul de acordare material lemnos către populația Municipiului Săcele 

Cerere pentru acordarea de lemn de lucru subțire în anul _________ 
 Domnule Primar, 
  

Subsemnatul(a) / Persoana fizică autorizată / Întreprindere individuala / Întreprindere familială / 
Asociație/ fundație, înființată conform legii, 

_________________________________ domiciliat/cu sediul  în ___________________, str. 
________________________________ , nr. ____ , bl. ____ , sc. ____ , ap. ____ , jud. Brașov, având 
CNP/CUI ________________________ , telefon, _______________________________ IN CALITATE DE 
____________________________________vă solicit acordarea unui volum de _____ metri steri de lemn 
de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, din cota aprobată pentru populație.  

Cunoscând prevederile art.326 din Legea 286/2009 privind Noul Cod Penal privind falsul în declarații, 
declar pe proprie răspundere următoarele : 
În cazul aprobării cererii, materialul lemnos îl voi folosi doar pentru uz  la 
adresa  
□ de domiciliu 
□ str. ___________________________________ , nr. ___ , Mun. Săcele 
și nu îl voi comercializa parțial sau integral 

 
 
 

Nume și prenume în clar 
____________________ 

Semnătura 
____________________ 

 

□ Este unica cerere depusă de către familia/ Persoana fizică autorizată/ 
Întreprindere individuala/ Întreprindere familial/ Asociație/fundație din 
care fac parte 
□ Nu figurez în evidența Serviciului de Taxe și Impozite al Mun. Săcele cu 
restanțe din anii precedenți. 
  

Anexez prezentei cereri copii ale următoarelor documente :  
□ act identitate al subsemnatului /copie CUI 
□ factură de utilități pe numele solicitantului  la adresa pentru care se solicită materialul lemnos 
(exceptând factura de telefon mobil), cu o vechime de maxim 3 luni 
 
 
 
       Nume și prenume / Semnătură 
       ___________________________ 



ANEXA 3 la Regulamentul de acordare material lemnos către populația Municipiului Săcele 

Cerere pentru acordarea de lemn de lucru gros în anul _________ 
 Domnule Primar, 
  

Subsemnatul(a) / Persoana fizică autorizată / Întreprindere individuala / Întreprindere familial/ 
Asociație /fundație, înființată conform legii, 

_________________________________ domiciliat/cu sediul  în ___________________, str. 
________________________________ , nr. ____ , bl. ____ , sc. ____ , ap. ____ , jud. Brașov, având 
CNP/CUI ________________________ , telefon, reprezentată de  _______________________________ 
în calitate de ____________________________________ , vă solicit acordarea unui volum de _____ 
metri steri de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, din cota aprobată pentru 
populație.  

Cunoscând prevederile art.326 din Legea 286/2009 privind Noul Cod Penal privind falsul în 
declarații, declar pe proprie răspundere următoarele : 
În cazul aprobării cererii, materialul lemnos îl voi folosi doar pentru uz  la 
adresa  
□ de domiciliu 
□ str. ___________________________________ , nr. ___ , Mun. Săcele 
și nu îl voi comercializa parțial sau integral 

 
 
 

Nume și prenume în clar 
____________________ 

Semnătura 
____________________ 

 

□ Este unica cerere depusă de către familia/ Persoana fizică autorizată/ 
Întreprindere individuala/ Întreprindere familial/ Asociație/Fundație din 
care fac parte 
□ Nu figurez în evidența Serviciului de Taxe și Impozite al Mun. Săcele cu 
restanțe din anii precedenți. 
  

 Anexez prezentei cereri copii ale următoarelor documente :  
□ act identitate al subsemnatului /copie CUI 
□ factură de utilități pe numele solicitantului  la adresa pentru care se solicită materialul lemnos 
(exceptând factura de telefon mobil), cu o vechime de maxim 3 luni 
□ copie a autorizației de construcție (pentru solicitarea unui volum mai mare de 10mc) 
 
 
 
       Nume și prenume / Semnătură 
       ___________________________ 
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