
Anexa nr.1  

la Regulamentul pentru soluționarea cererilor de lemn de foc, 

ce se valorifică anual ca lemn fasonat, lângă drum auto, din 

fondul forestier/afara fondului forestier, proprietatea 

publică/privată al Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. ... /2022 

 

 

CERERE 

şi 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

pentru acordarea lemnului de foc 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnata, 

Adresa: Str.

O D O R H E I U S E C U I E S C

H A R G H I T A

Seria

reşedinţa/gospodărie deținut în proprietate, ambele situate în Municpiul Odorheiu Secuiesc.

Judeţul

Menţionez că lemnul de foc voi utiliza pentru încălzirea locuinţei, situat la adresa de domiciliu / la 

Nr.

Telefon

E - mail

Act de identitate

Vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei cantităţi de ............. mst lemn de foc, pentru încălzirea locuinţei

Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Localitatea

Nr. Sc. Ap.
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Declar pe propria răspundere următoarele: 

A. Dețin în proprietate fond forestier cu vârsta medie ≥40 ani: (se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare) 

 DA 

 NU 

 

B. Pentru încălzirea locuinței folosesc următoarele alternative: (se va bifa cu "X" căsuţele corespunzătoare) 

 combustibili solizi 

 gaze naturale 

 energie electrică 

 energie termică 

 combustibili petrolier 

 

C. Coșul de fum la adresa de domiciliu este curăţat: (se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare) 

 DA 

 NU 

 Nu este cazul 

 

D. Declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile Codului penal că datele şi informaţiile prezentate sunt 

complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi în termenul 

prevăzut de lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau 

suspendarea drepturilor. 

 

Data Semnătura solicitantului 

 

__________________ 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Se ataşează copiile următoarelor documente: (se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare) 

 

 actul de identitate solicitantului, care atestă adresa la care va fi transportat și utilizat lemnul, ori cartea 

funciară pentru altă reşedinţă/gospodărie, ambele din Municipiul Odorheiu Secuiesc, 

 act de identitate ale persoanelor de la aceeași adresă / certificat de naştere al copiilor sub 14 ani, 

certificat care atestă dizabilitatea persoanei/persoanelor, 

 decizia de pensionare/cupon de pensie, actul de identitate ale persoanelor ieşite la pensie, 

 alte ______________________________ 
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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________, având CNP _________________________, 

declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Municipiul Odorheiu 

Secuiesc, inclusiv pentru transmiterea datelor către alte instituții/compartimente din cadrul primăriei municipiului 

Odorheiu Secuiesc, rezultate din prezenta declarație, fișa personală, sau din actele/copiile actelor depuse în vederea 

realizării scopului pentru care au fost colectate datele mele. 

Am fost informat că destinatarii datelor mele cu caracter personal sunt angajații subscrisei, operatorul de date cu 

caracter personal, precum și reprezentanții operatorului de date cu caracter personal. 

Am fost informat despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, am luat la cunoștință că 

am dreptul de informare, dreptul de a solicita acces la datele mele personale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul 

de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării. 

Am fost informat, că am dreptul să retreg consimțământul dat în orice moment. 

Declar că am fost informat despre faptul că datele mele vor fi stocate pe perioadă prevăzută de lege. 

 

 

 

Data Semnătura 

 

__________________ 

 

_____________________ 

 


