
ANEXA 1 la Regulamentul de acordare a masei lemnoase către populația Municipiului Săcele 

Cerere pentru acordarea de lemn de foc în anul 2021 

 D-le Primar, 
 Subsemnatul(a), _________________________________ domiciliat în ___________________, 

str. ________________________________ , nr. ____ , bl. ____ ,  sc. ____ , ap. ____ , jud. Brașov, având 

CNP ________________________ ,   telefon _______________________________ 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 

□ 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 

Nume și prenume în clar 

____________________ 

Semnătura 

____________________ 

□ Este unica cerere depusă de către familia/ Persoana fizica autorizata/ 

Intreprindere individuala/ Intreprindere familial/ Asociaţie/Fundaţie din 

care fac parte. 

Nume și prenume în clar 

____________________ 

Semnătura 

____________________ 

 

□ Nu figurez în evidența Serviciului de Taxe și Impozite al Mun. Săcele cu 

restanțe din anii precedenți. 

Nume și prenume în clar 

____________________ 

Semnătura 

____________________ 

□ Nu sunt proprietar de fond forestier, pășuni împădurite sau fânețe 

acoperite cu vegetație forestieră, din care pot acoperi cantitatea de lemn 

necasară încălzirii locuințelor (10mc). 

□ Sunt proprietar de fond forestier, pășuni împădurite sau fânețe acoperite 

cu vegetație forestieră, din care pot acoperi cantitatea de lemn necasară 

încălzirii locuințelor și nu am făcut și nu voi face în anul curent cerere 

pentru marcarea și exploatarea de material lemnos, din parcelele proprietate 

privată. 

Nume și prenume în clar 

____________________ 

Semnătura 

____________________ 

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 1 la Regulamentul de acordare a masei lemnoase către populația Municipiului Săcele 

 

 

CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

  

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………… domiciliat/ă 

în……………………………………………, e-mail…………………………………………… , 

telefon …………………………… declar prin prezenta, că sunt de acord ca Primăria Municipiului 

Săcele (PMS) să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele personale pentru 

prelucrarea solicitării privind acordarea lemnului de foc , respectând prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 . 

 Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință 

de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la 

ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. 

 Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta. 

 

 

 

 

 DATA ………………………………………  

SEMNĂTURA ………………………………………      

  


