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RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobarea REGULAMENTULUI de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele,  
 
   Prevederile prezentului regulament se aplică în vederea distribuirii  cantităţii anuale  maxime de material 

lemnos: lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm,  ce 
se poate vinde  către populaţia Municipiului Săcele, pentru consumul propriu al persoanelor fizice, care nu desfăşoară 
activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru 
consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi 
fundaţiilor înfiinţate conform legii.  

   Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele care completează o cerere 
tip, pusă la dispoziţie prin Compartimentul Informaţii cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, în perioada 01 
ianuarie- 01 august a fiecarui an calendaristic şi îndeplineşte criteriile de acordare prevazute in Regulamentul de 
acordare a materialului lemnos destinat valorificării către populaţia Municipiului Săcele; 
               Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare; ale 
Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a materialului lemnos din fondul 
forestier proprietate publica şi ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase către populaţie cu nr. 
2057/15.04.2016 al Regiei Publice Locale a Pădurilor “Săcele-R.A.”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr. 4 din 18.04.2016, precum și ale Procedurii de urmat în vederea asigurării lemnului de mici 
dimensiuni necesar realizării de construcții și a lemnului pentru încălzirea locuințelor nr. 2891 din 25.07.2017 a 
Ministerului Apelor și Pădurilor, transmisă prin adresa cu nr. 11141 din 31.07.2017 de către Instituția Prefectului 
Județul Brașov; ale art. 10; art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (9); al art. 39 alin. (1); al art. 45 alin. (1); al art. 61 
alin. (2), alin. (3); al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al Municipiului Săcele, 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populaţia 
Municipiului Săcele,  în forma prezentată. 
 
 
Nr. crt. Atribuţia și funcția Numele și prenumele Data Semnătura 

1. Aprobat: PRIMAR Ing. POPA VIRGIL   

2. Vizat: Administrator Public Jr. PASCU LUCIAN ION   

3. Vizat: Director Executiv Ec. COMAN RODICA   

4. Vizat: Sef Biroul Juridic  Cj. DASCĂLU CARMEN BIANCA   

5. Vizat: Sef Serviciul Asistenta Sociala Cj. PÎRVU NICOLETA MARIA   

6. Elaborat: Consilier Juridic TOMA CORNELIA  Nr. pag. 1 Nr. ex. 4   
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