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ANEXĂ la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. _____________ din 06.11.2017

REGULAMENT DE ACORDARE MATERIAL LEMNOS CĂTRE POPULAŢIA
MUNICIPIULUI SĂCELE
ART.1.
1.1. Prevederile prezentului Regulament de acordare material lemnos către populaţie
este întocmit având în vedere:
 Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul 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;
 Procedura de urmat în vederea asigurării lemnului de mici dimensiuni necesar
realizării de construcţii şi a lemnului pentru încălzirea locuinţelor nr.2891/25.07.2017
a Ministerului Apelor şi Padurilor, transmisă prin adresa cu nr. 11141/31.07.2017 de
către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov;
 Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica.
1.2. 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.
1.3. Cantitea maxima anuala de material lemnos ce se poate vinde către populaţia
Municipiului Săcele se aproba de catre Consiliul Local la propunerea R.P.L.P. Sacele-R.A.,
iar pretul de vanzare va fi stabilit de catre Consiliul Local prin hotărâre de consiliul local.
1.4. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale, între Primaria Municipiului Sacele şi
Regia Publică Locală a Pădurilor “Săcele”-R.A. se vor încheia parteneriate de colaborare.
1.5. Lunar, semnatarii parteneriatelor prevăzuti la pct. 1.4. vor efectua analize privind
aplicarea Regulamentului de acordare de material lemnos către populaţia Municipiului Săcele.
1.6. Conform H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica, UAT Sacele, care detine in proprietate fond
forestier, va incheia parteneriate si cu Ocolul Silvic de Stat, pentru a asigura lemn fasonat
doar pentru maxim diferenta de volum de lemn care nu poate fi asigurata din fondul forestier
pe care il detin in proprietate.

ART. 2.
Identificarea persoanelor
2.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele fizice
cu domiciliul în Municipiul Săcele, 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, care completează o cerere tip,
pusă la dispoziţie prin Compartimentul Informaţii Cetăţeni din cadrul Primăriei
Municipiului Săcele, în perioada 01 ianuarie – 31 martie, a fiecarui an calendaristic şi
îndeplineşte criteriile de acordare.
Art. 3.
Principiile care stau la baza prezentului Regulament
3.1. Principiul legalitatii
Principiul constituie regula fundamentală a dreptului în virtutea căruia toate organele statului,
instituţiile, funcţionarii, cetăţenii, sunt obligaţi să respecte strict legile si celelalte acte
normative ale organelor puterii si administraţiei de stat ce reglementeaza raporturile sociale la
care participă.
3.2. Principiul subsidiarităţii
Care constă în exercitarea competenţelor de catre autoritatea administraţiei publice locale
situată administrativ cel mai aproape de cetăţean şi care dispune de capacitatea administrativă
necesară.
3.3. Principiul responsabilitatii autoritatilor administratiei publice locale in raport cu
competenţele
Care impune obligativitatea realizarii standardelor de calitate in furnizarea serviciilor publice
si de utilitate publica.
3.4. Principiul transparenţei
Prin care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o
manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber la informaţiile de interes public este
neîngrădit.
Art. 4.
Criterii de acordare a lemnului de foc și de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm
4.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele fizice
cu domiciliul în Municipiul Săcele, 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, care completează o cerere tip,
pusă la dispoziţie prin Compartimentul Informaţii Cetăţeni din cadrul Primăriei
Municipiului Săcele, în perioada 01 ianuarie – 31 martie, a fiecarui an calendaristic,
conform urmatoarelor criterii de acordare:

I.Pentru lemn de foc
a. Domiciliul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Săcele, iar locuinta
pentru care se solicita sa fie casă sau apartament în blocuri prevazute cu coşuri de fum
din construcţie (ex. Cartier Movilei);
b. Persoana care a depus cererea în termenul stabilit prin prezentul Regulament, să nu
mai fi beneficiat sau sa beneficieze în acel an de “Ajutor pentru incalzire
gaz/electricitate sau/şi “Ajutor de incalzire cu material lemons” potrivit legii şi nici de
alte ajutoare de incalzire cu gaz/electricitate sau material lemnos acordate prin
dispozitie de Primar;
c. Persoana care a făcut solicitarea, trebuie să facă dovada printr-o factura de utilitati, că
locuieste la adresa de domiciliul sau locuinta menţionată în cerere. Pentru ceilalti
beneficiari prevazuti in Regulament la art. 2 alin. 2.1, acestia trebuie sa faca dovada
sediului social sau a punctului de lucru in care isi desfasoara activitatea. Nu se accepta
facturi de telefonie mobila.
d. Materialul lemnos ce se poate vinde către populaţie, nu se acordă persoanelor pentru
care nu există o clădire dată în folosinţă la adresa menţionată în cerere.
e. Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca a efectuat serviciul de cosarit la imobilul
pentru care a solicitat material lemnos, in ultimii 2 ani.
f. Solicitantul trebuie sa nu figureze cu restante la Serviciul de Taxe si Impozite al
Municipiului Sacele din anii precedenti.
g. Persoanele fizice, proprietari de fond forestier, pasuni impadurite sau fanete acoperite
cu vegetatie forestiera, din care isi pot acoperi cantitatea de lemn necesara incalzirii
locuintelor, de minim10 mc pe an si care au facut sau vor face in anul curent, cerere
pentru marcare si exploatare de material lemnos, din parcelele proprietate privata, nu
pot beneficia de lemn de foc pentru incalzirea locuintelor, in conditiile prezentului
Regulament.
II.Pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum
24 cm
a. Domiciliul/sediul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Săcele, iar
locuinta pentru care se solicita material lemons, sa fie identificată ca fiind casă de
locuit;
b. Persoana care a făcut solicitarea, trebuie să facă dovada printr-o factura de utilitati,
că locuieşte la adresa de domiciliu sau locuinta menţionată în cerere. Pentru ceilalti
beneficiari prevazuti in Regulament la art. 2 alin. 2.1, acestia trebuie sa faca
dovada sediului social sau a punctului de lucru in care isi desfasoara activitatea.
c. Solicitantul trebuie sa nu figureze cu restante, la Serviciul de Taxe si Impozite al
Municipiul Sacele, din anii precedenti.
4.2. Materialul lemnos pentru foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la
capătul gros de maximum 24 cm, se poate acorda spre vanzare catre populatie, o singura
data/an, daca solicitantul indeplineste criteriile de acordare, in limita cantitatii maxime de
material lemnos stabilita de Consiliul local si Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A.
4.3. Cantitatea maximă de lemn de foc acordată spre vânzare pentru persoanele care
indeplinesc criteriile de acordare, este de 10 metri steri/familie, maxim 16 metri steri/locuinta,
anual.
4.4. Cantitatea maxima de lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm acordata spre vanzare pentru persoanele care indeplinesc criteriile de
acordare, este de 10 metri cubi/locuinta, anual.
4.5. Cantitatea de material lemnos ce se poate vinde către populaţie se valorifică prin vânzare
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare.
Art. 5.
Procedura de acordare a lemnului de foc și de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm
5.1. Cerere tip (Anexa 1/Anexa2 la prezentul Regulament) este pusă la dispoziţie prin
Compartimentul Informaţii Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Săcele si se va

depune în perioada 01 ianuarie- 31 martie, a fiecarui an calendaristic. Perioada de preluare a
cererilor se poate prelungi pana la maxim 01 august al anului in curs, in cazul in care
cantitatea maxima propusa de R.P.L.P. Sacele-R.A. si aprobata de Consiliul Local nu este
acoperita de cererile depuse in termenul prezentului regulament.
5.2. Cererile depuse vor fi centralizate de catre angajatii din cadrul Serviciului Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru al Primariei Municipiului Sacele, ordinea livrarii fiind stabilita,
in functie de:
a) Pentru lemn de foc :
1) adresa de domiciliu/sediu/punct de lucru, este aceeasi cu adresa pentru care se
solicita sau este o adresa diferita;
2) suprafata locuintei/ sediului / punctului de lucru;
3) cantitatea de material lemnos solicitat;
4) numarul de persoane din locuinta (numai pentru persoane fizice);
5) numarul de minori din locuinta (numai pentru persoane fizice);
6) numarul de persoane varstnice din locuinta (peste 75 de ani) (numai pentru persoane
fizice).
7) locuinta/sediul/punctul de lucru, pentru care este solicitat materialul lemnos are
contract de furnizare a gazelor naturale.
b) Pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum
24 cm:
1) adresa de domiciliu/sediu/punct de lucru, este aceeasi cu adresa pentru care se
solicita sau este o adresa diferita;
5.3. In functie de criteriile de la art. 5.2 lit. a-b se va intocmi lunar o lista de prioritati.
5.4. Conform legii, se vor stabili lunar intalniri intre reprezentanti ai Regiei Publice Locale a
Padurilor Sacele – R.A. si reprezentanti ai Primariei Municipiului Sacele, pentru analiza
respectarii graficului de livrare către populatie si se va comunica de catre Regia Publica
Locala a Padurilor Sacele – R.A. cantitatea de material lemnos estimata a fi livrata in luna
urmatoare.
5.5. Cererile vor fi aprobate de catre Primarul Municipiului Sacele sau de catre o persoana
delegata in acest sens, tinand cont de lista de prioritati si numarul de cereri estimat a fi onorate
de catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A.
5.6. In baza listei de cereri aprobate lunar, Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A. va
contacta semnatarii cererilor care au îndeplinit criteriile de acordare, la numarul de telefon
mentionat in cerere, in vederea ridicarii materialului lemnos. Termenul de preluare/ridicare
este de 7 zile calendaristice de la momentul comunicarii. In cazul in care, materialul lemnos
nu a fost preluat/ridicat de către solicitant, cererea se anuleaza.
5.7. Semnatarii cererilor aprobate au obligatia sa isi asigure cu forte proprii, transportul si
incarcarea/descarcarea materialului lemnos.
5.8. Materialul lemnos se va livra in perioada ianuarie-decembrie, a fiecărui an in curs.
5.9. Comunicarea catre persoanele care au depus cererile in termenul prevazut in prezentul
Regulament, dar care nu indeplinesc criteriile de acordare a materialul lemnos pentru foc,
precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm,
va fi efectuata prin afisarea listelor la avizierul Primariei Municipiului Sacele.
Art. 6.
Criterii și procedura de acordare a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros mai
mare de 24 cm
6.1. Cerere tip (anexa 3 la prezentul regulament) este pusă la dispoziție și se va depune la
Compartimentul Informații Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.
6.2. Cererile depuse vor fi centralizate de către angajații din cadrul Serviciului Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru al Primăriei Municipiului Săcele.
6.3. Administratorul/Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului forestier proprietate
publică a unei unități administrativ-teritoriale, pe baza hotărârii consiliului local, poate vinde

direct și lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către
persoane fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de
stat sau de la bugetul local care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor
comunitare în domeniul ajutorului de stat, astfel:
a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizației de construcție, în vigoare;
b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi
proprii.
Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condițiile de mai sus, nu poate face obiectul
comercializării către alte persoane fizice sau juridice.
6.4. Lemnul fasonat prevăzut la alin. 6.3. se poate vinde și livra din depozite, din platformele
primare, de la căi de transport cu caracter permanent și din punctul naval de încărcare, precum
și din faza fasonat la cioată. Lemnul fasonat provenit din produse accidentale II, produse de
igienă, precum și cel din produse extraordinare se poate vinde și livra și de la alte căi de acces
sau de la căile de scos-apropiat.
Art. 7.
Modalități și rezolvare a litigiilor
8.1. Petițiile se vor depune de petenți la Primăria Municipiului Săcele sau R.P.L.P. Săcele –
R.A.
8.2. Rezolvarea litigiilor și plângerilor se va realiza de către instituția la care a fost depusă
petiția.
Art. 8.
Dispoziții finale
6.1. R.P.L.P. Sacele-R.A. va putea vinde către populaţie materialul lemnos pentru foc şi lemn
rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, în condiţiile şi în
termenele stabile prin prezentul Regulament de acordare a masei lemnoase către populaţie.
6.2. Exploatarea si vanzarea materialului lemnos de catre R.P.L.P. Sacele-R.A., in baza unor
grafice stabilite de comun acord cu Primaria Municipiului Sacele, cu respectarea prevederilor
Ordinului nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea
instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport
al materialului lemnos.

PRIMAR,
Ing.POPA VIRGIL
______________

Comisia de lucru :
- Sorin GÂDEA – Viceprimar________________________________________
- Ciprian NIȚESCU – Consilier local__________________________________
- Gheorghe STOEA– Consilier local________________________________
- Pascu LUCIAN ION - Administrator public_________________________
- Brânzea OVIDIU-Sef Serviciu Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru____

