
 

PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 

str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220 

 

 

PROCEDURĂ  
pentru depunerea și înregistrarea cererilor de  lemn de foc aferente anului 2021 pentru cetățenii Comunei Tărlungeni  

 

Capitolul I – Dispoziții Generale 

 

ART. 1 Cererile pentru lemn de foc formulate de către cetățenii Comunei Tărlungeni, județul Brașov vor 

putea fi depuse începând cu data de 4 ianuarie 2021, ora 07:00. 

 

ART 2. Cererile pentru lemn de foc vor putea fi depuse: 

a) în format fizic, la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni aflată la parterul instituției situată în 

Comuna Tărlungeni, sat Tărlungeni, strada Zizinului nr. 2, județul Brașov, cu respectarea normelor 

de prevenție a răspândirii infectării cu SARS COV 2; pentru depunerea în acest format vor fi oferite 

cetățenilor interesați formulare la sediul instituției sau posibilitatea descărcării acestora de pe 

pagina de internet www.comunatarlungeni.ro; metodă valabilă atât pentru persoanele fizice cât și 

pentru persoanele juridice 

b) prin corespondență electronică transmisă către adresa primaria.tarlungeni@yahoo.com a 

formularului completat însoțit de documentele justificative solicitate; metodă valabilă atât pentru 

persoanele fizice cât și juridice, cu precizarea că pentru persoanele juridice vor fi procesate doar 

cererile semnate electronic 

c) prin completarea formularului prezent la adresa www.comunatarlungeni.ro/cererilemne2021 și 

încărcarea la acesta a documentelor justificative; completarea acestui tip de formular va fi posibilă 

începând cu data de 4 ianuarie 2021, ora 07:00; metodă valabilă doar pentru persoanele fizice. 

d) atât formularele în format fizic cât și cele în format electronic vor conține acordul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

ART. 3 Formularele vor fi disponibile în format pentru descărcat și imprimat începând cu data de 4 ianuarie 

2021, ora 07:00 atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. 

 

ART. 4 Pentru evitarea aglomerației și limitarea răspândirii noului coronavirus se acceptă ca fiecare 

persoană care se prezintă la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni să depună un număr de maxim 3 

cereri tip art. 2, lit. a) din prezentul în condițiile în care acestea sunt însoțite de documente doveditoare și 

doar dacă acestea sunt semnate de către titulari 

 

Capitolul II – Metodologie de înregistrare 

 

ART. 5 a) Cererile pentru lemn de foc formulate de către cetățenii Comunei Tărlungeni se vor depune 

începând cu data de 4 ianuarie 2021 ora 07:00 la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni,  

b) Persoanele care se prezintă fizic vor fi înscrise pe o listă întocmită de un reprezentant al instituției, în 

funcție de ordinea sosirii acestora și se vor prezenta pe rând la Registratură pentru a depune cererea și 

pentru a primi numărul de înregistrare aferent acesteia. 

 

ART. 6 Cererile pentru lemn de foc care vor fi primite prin corespondență electronică sau prin completarea 

formularului internet pus la dispoziție vor fi înregistrate și procesate în ordinea primirii acestora, în registru 

separat. 

 



 

ART. 7 Atât cererile depuse fizic la Registratură, cât și cererile depuse prin e-mail sau completarea 

formularului prin internet vor fi înregistrate în două registre separate.  

 

ART. 8 Cererile depuse fizic la Registratura instituției, vor fi însoțite și de o copie a actului de identitate al 

solicitantului. 

 

ART. 9 Cererile depuse prin corespondență electronică sau formular online vor conține: 

• poză/scanare a cererii semnate/cerere semnată electronic pe care se va bifa acordul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

• poză/scanare a documentului de identitate al titularului cererii sau a certificatului de înregistrare în 

cazul persoanelor juridice.  

 

Capitolul III – Dispoziții finale 

 

ART. 10 Ulterior centralizării cererilor depuse prin corespondență electronică sau prin completarea 

formularului online, începând cu data de 15 ianuarie 2021, se vor comunica numerele de înregistrare ale 

acestor cereri, prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată de solicitant în cerere. 

 

ART. 11 Prezenta se va afișa la avizierul instituției, pe pagina de internet www.comunatarlungeni.ro și pe 

pagina de Facebook a instituției. 

 

 

Primar,      Secretar General al UAT Tărlungeni 

Beșchea Severius-Florin   Faic Reihan 

 


