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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 

 

Aprobat Primar, 

lemn foc din speciile diverse tari ………. mst 

lemn foc din speciile diverse moi ………. mst 

Semnătura, 

……………………….. 

Către Primarul Comunei Tărlungeni 

 

Subsemnatul …………………………………………….……….. cu domiciliul/reședința1 2 în localitatea 

……………………………………………….., str. ………………………………………, nr. ………, 

jud. ………………………., CNP ………………..………..…………, vă soclicit achiziționarea 

următoarelor sortimente de material lemnos de la Ocolul Silvic Ciucaș R.A. : 

• lemn foc din speciile diverse tari (fag, carpen, paltin) ……………… mst 

• lemn foc din speciile diverse moi (plop, anin, salcie) ………………. mst 

Cunoscând prevederile  art. 326 din Legea 286/2009 (Codul Penal) privind falsul în declarații declar pe 

propria răspundere: 

o materialul lemnos îl voi folosi doar pentru uz personal și nu îl voi comercializa integral sau parțial 

o este unica cerere depusă de către familia din care fac parte 

o nu sunt proprietar de fond forestier sau de vegetație forestieră din afara fondului forestier din care 

să îmi asigur sortimentul și cantitatea de lemn solicitate 

În scopul soluționării prezentei cereri, declar că numărul de personae aflate în locuința pentru care 

solicit materialul lemnos este de ….., din care minori ….., vârstinici peste 75 ani ……. 

Prin semnarea și depunerea prezentei cereri sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 

conform Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679. 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon contact: ………………………………………. 

Vă mulțumesc. 

Data: ……………………     Semnătura …………………….. 

 
1 se va încercui varianta corectă; în cazul reședinței se va atașa și copie a vizei de pe cartea/buletinul de identitate 
2 în cazul în care solicitantul deține locuință proprietate pe raza Comunei Tărlungeni, jud. Brașov se vor anexa documente doveditoare 
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