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REGULAMENTUL DE VÂNZARE FĂRĂ LICITAŢIE ŞI FĂRĂ NEGOCIERE A 
MASEI LEMNOASE CĂTRE POPULAŢIE 

 
 

ART. 1. - Prezentul Regulament stabileşte criteriile şi cadrul general de vânzare fără 

licitaţie şi fără negociere a masei lemnoase constând în lemn rotund şi despicat de lucru cu 

diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm ; lemn de lucru cu diametrul la capătul 

gros peste 24 cm, clasa C şi lemn de foc, către populaţie. 

ART. 2. - Beneficiează de prevederile prezentului Regulament gospodăriile situate  

pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe care utilizează sisteme de 

încălzire pe bază de lemne. 

ART. 3. – Prin gospodărie înţelegem familia, persoana singură ori unitatea formată 

din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la 

achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la 

consumul lor. 

ART. 4. – Volumul estimat de masă lemnoasă care se va vinde în anul în curs către 

persoane fizice se aprobă anual în condițiile legii , prin hotărâre, de consiliul local.   

ART. 5. - Volumul de lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros 

de maximum 24 de cm; lemn de lucru cu diametrul la capătul gros peste 24 cm, clasa C şi 

lemn de foc, care se acordă de Municipiul Sfântu Gheorghe în baza cererilor depuse de 

solicitanţi, este de 6,2 mc /gospodărie. 

ART. 6. - Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitanţii în vederea 

achiziţionării masei lemnoase sunt : 

a) să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

b) să nu deţină teren forestier în proprietate sau în composesorat din care să rezulte 

anual 10 mc masă lemnoasă; 

c) să nu aibă datorii faţă de bugetul local, care se dovedeşte pe baza comunicării 

Direcţiei de Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

ART. 7. – (1) Pentru a putea achiziţiona lemn rotund şi despicat de lucru cu 

diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm; lemn de lucru cu diametrul la capătul 

gros peste 24 cm, clasa C şi lemn de foc, persoanele interesate vor depune o cerere scrisă la 

Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei 

Municipiului Sfântu Gheorghe, la care vor anexa următoarele documente: 



a) copia actului de identitate al titularului gospodăriei, din care rezultă că solicitantul 

are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

b) o declaraţie notarială din care rezultă că membrii gospodăriei nu deţin teren 

forestier în proprietate sau în composesorat, din care să rezulte anual 10 mc masă 

lemnoasă. 

(2) În cazul existenţei mai multor cereri cu privire la aceeaşi adresă, comisia de 

analizare va solicita o declaraţie notarială din care să rezulte că cei doi solicitanţi nu sunt 

membrii ai aceleiaşi gospodării.    

ART. 8. - Cererile vor fi analizate de către o comisie numită prin dispoziţia 

Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, şi se soluţionează în ordinea depunerii acestora. 

ART. 9. – (1) Cererile care nu conţin toate actele doveditoare pot fi completate în 

termen de 10 zile de la primirea adresei comisiei de analizare. 

 (2) Nedepunerea actelor doveditoare se sancţionează cu respingerea cererii. 

ART. 10. - Contestaţiile se soluţionează în 48 de ore de către o comisie stabilită prin 

dispoziţia primarului Municipiului Sfântu Gheorghe. 

ART. 11. - În cazul în care nu se înregistrează cereri noi şi la dispoziţia comisiei 

rămâne masă lemnoasă, se va trece la vânzarea excedentului către acei solicitanţi ale căror 

cereri depăşesc cantitatea de 6,2 mc. 

 

 

 


