
 

 

Proiect de hotărâre nr. 46/2141/S/08.11.2022 
 

Hotărârea nr. ............./2022 

privind aprobarea Regulamentului 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 

 

         Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, întrunit în ședință ordinară, 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46/2142/S/08.11.2022 al Primarului Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Raportul de specialitate nr. 46/2143/S/08.11.2022 al Biroului agricol din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, Avizul nr. ....... /.............. al 

Comisiei de specialitate pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, protecția 

copilului, tineret și sport al Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc și avizul nr. ......... 

/.............. al Comisiei de specialitate pentru activități economice, turism, buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului, programe, proiecte și relații internaționale al Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

Luând în considerare prevederile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

Conform prevederilor art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

adminstraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. r), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. – Se aprobă 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, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 

Odorheiu Secuiesc. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului 

Municipiului Odorheiu Secuiesc Ocolului Silvic Homorod şi Instituţiei Prefectului a Judeţului 

Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. 

(2) lit. d), alin. (7) lit. r), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu ..... voturi pentru, din cei .... consilieri locali prezenți la ședință, din 

totalul de .......consilieri locali în funcție. 

 

Odorheiu Secuiesc, la __________________ 
 

 

Iniţiat de: 
 

 Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc,              Avizat pentru legalitate 

 GÁLFI Árpád                    Secretarul General al Municipiului,  

                    VENCZEL Attila 

România 

Județul Harghita 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Consiliul Local al Municipiului  Odorheiu Secuiesc 



                         România 

                         Județul Harghita 

                         Municipiul Odorheiu Secuiesc 

                         Consiliul Local al Municipiului  Odorheiu Secuiesc 

____________________________________________________________________ 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Sercuiesc nr. ........./2022  

 

 

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 

 

 

 

Capitolul I. Legislația care stă la baza Regulamentului 

 

• Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

• Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

Capitolul II. Criterii restrictive pentru stabilirea beneficiarilor 

 

1. Au dreptul de a beneficia, pe bază de cerere, de masă lemnoasă lemn de foc, fasonat lângă drum 

auto, contra cost, valorificată anual din fondul forestier/afara fondului forestier, proprietatea 

publică/privată al Municipiului Odorheiu Secuiesc, următoarele persoane fizice/juridice: 

1.1. în cazul persoanelor fizice, cele cu adresă de domiciliu stabil în Municipiul Odorheiu 

Secuiesc, 

1.2. în cazul persoanelor juridice, după cum urmează: 

       1.2.1. Grădinițe, școli  şi alte unităţi de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul 

de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare 

în domeniul ajutorului de stat, cu sediul social în Municipiul Odorheiu Secuiesc,  

       1.2.2. Municipiul Odorheiu Secuiesc. 

2. Persoanele fizice, în calitate de solicitanți de lemn de foc, vor avea dreptul de a utiliza lemnul 

numai la adresa de domiciliu, pentru consum propriu, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, sau la 

o altă reședință/gospodărie ce îi aparține, situat tot în municipiul Odorheiu Secuiesc. Domiciliul va fi 

dovedit cu actul de identitate, o altă reședință/gospodărie cu carte funciară, având înscris cel puțin 

clădirea/casa de locuit pe numele solicitantului. 

3. Persoanele juridice, cele din categoria grădinițe, școli şi alte unităţi de interes local, conform 

punct nr. 1.2.1., vor avea dreptul de a utiliza lemnul pentru consum propriu, pentru încălzirea 

clădirilor, unde desfășoară activitățile, situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc. Municipiul Odorheiu 

Secuiesc va putea utiliza lemnul de foc, pentru consum propriu, la sediul Primăriei Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, la casele pastorale aparținute, la depozitele aparținute și la fiecare punct de lucru, 

unde este necesar. 

5. Fiecare solicitant, persoană fizică/juridică, va putea beneficia în total de max. 10 mst/an, pe 

bază de cerere, contra cost, cu excepția Municipiului Odorheiu Secuiesc, la care cantitatea maximă 

este de 25 mst., gratuit. La o singură adresă de domiciliu / sediu social se poate soluționa anual o 

singură cerere. 

6. Nu vor primi lemn de foc solicitanții, care au în proprietate fond forestier, cu vârsta medie ≥40 

ani, indiferent de mărimea suprafeței acestuia, cu excepția Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

7. Beneficiarii lemnului de foc nu au dreptul vânzării materialului lemnos către terțe persoane. 



8. Cererile rămase nesoluționate după o perioadă de doi ani de zile, de la data depunerii lor, pierd 

valabilitatea. 

9. Prin excepție de la prevederile punctului nr. 8, cererile depuse anterior aprobării prezentului 

regulament, indiferent de data înregistrării lor, vor fi luate în considerare de comisie la prima evaluare. 

Pentru a putea fi evaluat corespunzător, Biroul agricol va solicita deponenților, în scris prin poștă sau 

prin email, completarea documentațiilor cererilor, după prevederile prezentei regulament. 

 

 

Capitolul III. Procedura de acordare a lemnului de foc pentru consum propriu 

 

1. Cantitatea totală de lemn de foc, fasonat lângă drum auto, vândut pe bază de cerere persoanelor 

fizice/juridice, precum și prețul de achiziție a acestuia, va fi stabilit anual, prin Hotărâre al Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în funcție de posibilitatea de tăiere anuală, cu respectarea 

amenajementelor silvice, respectiv al legislației silvice în vigoare, în colaborare cu Ocolul Silvic care 

administrează fondul forestier sau efectuează prestări servicii silvice pe suprafețele din afara fondului 

forestier, pe bază de contract, proprietatea publică/privată al Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

2. Dacă, pe parcursul anului apar noi posibilități de vânzare material lemnos lemn de foc, fasonat 

lângă drum auto, se va emite o nouă Hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc 

în acest sens. 

3. Cererile pentru lemn de foc, vor fi depuse în scris/online la sediul Primăriei Municipiului 

Odorheiu Secuiesc. Cererile, care respectă restricțiile de la Cap. II, vor fi enumerate tabelar în ordinea 

cronologică depunerii lor, cu datele din documentele anexate cererii, de către un consilier/referent al 

Biroului agricol, stabilit prin fișa postului. 

4. Pe baza tabelului întocmit cu cererile solicitanților, înregistrată până la ziua precedentă emiterii 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc privind valorificarea materialului 

lemnos fasonat lângă drum auto, o Comisie numită prin Dispoziția Primarului al Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, în termen de 5 zile lucrătoare, va stabili ordinea de prioritate a cererilor, conform 

criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru solicitanți, din prezentul regulament. 

5. În termen de 5 zile lucrătoare, de la data stabilirii ordinii de prioritate a cererilor, solicitanții 

persoane fizice/juridice vor fi înștiințate în scris de Municipiul Odorheiu Secuiesc prin Biroul agricol 

de rezultatul pozitiv/negativ al soluției primite. În cazul în care rezultatul cererii este pozitivă, în 

înștiințare se va comunica cantitatea de lemn de foc primită, prețul de achiziționare a acestuia și data, 

ora la care trebuie să se prezintă la sediul ocolului silvic, pentru a achita materialul lemnos obținut. 

6. Municipiul Odorheiu Secuiesc comunică ocolului silvic lista cu ordinea de prioritate a cererilor 

de lemn de foc. Dacă solicitantul cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şi ora indicată, nu 

se prezintă la sediul ocolul, se va considera că persoana a renunţat la lemn şi se va înştinţa următoarea 

persoană de pe listă de către Municipiul Odorheiu Secuiesc prin Biroul agricol, conform procedurii 

de mai sus. 

7. Materialul lemnos achiziționat, va fi predat lângă drum auto, de personalul silvic al ocolului 

silvic, care efectuează administrarea/prestarea silvică, în conformitatea cu ordinea stabilită de comisia 

sus descrisă și comunicată de Municipiul Odorheiu Secuiesc prin Biroul agricol. 

 

 

Capitolul IV. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru solicitanții de lemn de foc 
 

Introducere: Pentru categoriile de solicitanți, prevăzuți la Capitolul II, există stabilit ordine de 

prioritate, pe baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. consumul populației; 2. consumul 

propriu al grădiniţelor, şcolilor şi ale altor unităţi de interes local, conform punct 1.2.1. din cap. II și 

3. consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

 Respectând în continuare această ordine, Comisia de stabilire a ordinii de prioritate a cererilor 

de lemn de foc, va proceda după următoarele criterii de ierarhizare, cu respectarea legislației în 

domeniu: 



1. Cererile de lemn de foc a persoanelor fizice, eligibile pe baza Cap. II. din prezentul 

Regulament, constituie prima prioritate. În cazul acestora, ordinea de acordare a lemnului de 

foc, va fi stabilit în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, după cum urmează: 

 

1.1. Posibilitate alternativă de încălzire a locuinței de către solicitantul cererii: 

1.1.1. Nu există .....................................................................................10 puncte, 

1.1.2. Există ............................................................................................3 puncte.  

 

1.2. La adresa de domiciliu sunt persoane cu vârsta peste 18 ani:   

1.2.1.un număr de 1 (unu) persoană ......................................................15 puncte, 

1.2.2.mai mult decât 1 (unu) persoană.....................................................6 puncte. 

 

1.3. Nr. de persoane în întreţinere:  

1.3.1.  nr. copii cu vârsta < 14 ani............................................................15 puncte/persoană,  

1.3.2. nr. copii cu vârsta  între 14 – 18 ani inclusiv.................................10 puncte/persoană,  

1.3.3. alte persoane, cu dizabilităţi, neincluse la punctele 1.3.1. şi 1.3.2...7 puncte/persoană, 

 

1.4. Pensionar, cel puțin unul dintre membrii familiei la adresa solicitantului: 

1.4.1. Da ..................................................................................................10 puncte/persoană, 

1.4.2. Nu ....................................................................................................0 puncte. 

 

2. După epuizarea cererilor de lemn de foc a persoanelor fizice, se poate trece la analiza cererilor 

solicitanților, persoanele juridice, de tipul grădinițe, școli şi alte unităţi de interes local, conform punct 

1.2.1. din cap. II, eligibile pe baza descrierii cap. II. din prezentul Regulament. 

2.1. Prima prioritate dintre unităţile enumerate la punctul 2 din prezentul capitol o au grădiniţele, 

a doua prioritate o au şcolile, după care urmează alte unităţi de interes local.   

2.2. Atât în cazul grădiniţelor, cât şi în cazul şcolilor, stabilirea ordinii de acordare a lemnului de 

foc, va fi stabilit tot în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, după cum urmează: 

 

2.2.1. Posibilitate alternativă de încălzire a grădiniţii/şcolii: 

2.2.1.1. Nu există ......................................................................................10 puncte, 

2.2.1.2. Există ..................................................... .......................................3 puncte. 

 

2.2.2. Numărul de preșcolari:   

2.2.2.2. între 200 și 300 persoane inclusiv ................................................10 puncte,   

2.2.2.3. sub 200 persoane inclusiv ..............................................................5 puncte. 

 

2.2.3. Numărul de şcolari: 

2.2.3.1. între 700 și 1000 persoane inclusiv ................................................20 puncte,   

2.2.2.2. între 500 și 700 persoane inclusiv ..................................................10 puncte, 

2.2.2.3. sub 500 persoane inclusiv .................................................................5 puncte. 

 

2.3. Celelate unităţi de interes local, conform descrierii punctului 1.2.1. din cap. II, vor avea 

următoarea ordine de prioritate: Casa de Cultură Municipală, Biblioteca Municipală, Muzeul Haáz 

Rezső, Teatrul Tomcsa Sándor, Udvarhely Néptáncműhely, Poliţia Locală Odorheiu Secuiesc, Centru 

Inovativ Harghita Business Center al Scaunului Secuiesc, Clubul Sportiv Şcolar. 

 

3. După epuizarea cererilor de lemn de foc a grădinițelor, școlilor şi ale altor instituţii, se poate 

trece la acordarea lemnului de foc, pe bază de cerere, Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

 

NOTĂ:  

- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă/clădiri, care 

au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la punctul II.6. 

- La persoane fizice: În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi după 

punctajele maxime obţinute la criteriul: 1.4. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se 



poate face în următoarea ordine a criteriilor cu punctajul mai mare (până la obţinerea departajării): 

1.3., 1.2 şi 1.1. 

- La grădiniţe/şcoli:  În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi după 

punctajele maxime obţinute la criteriile numărul de preşcolari 2.2.2./ numărul de şcolari 2.2.3. Dacă 

nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se face în după criteriul de la punctul 2.2.1. 

 

 

Capitolul V. Documente doveditoare, anexate cererii: 

 

Pentru a dovedi îndeplinirea criteriilor necesare, persoanele fizice/juridice, vor prezenta la 

depunerea cererii, separat pe criterii de departajare, după caz, copia conform cu originalul a 

următoarelor acte: 

1. Persoanele fizice: 

• actul de identitate, 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, dacă este cazul 

• decizia de pensionare a persoanei/persoanelor ieșite în pensie / cupon de pensie, 

actul de identitate al acestuia/acestora, dacă este cazul, 

• pentru celelalte criterii, pentru care nu se poate prezenta documente, cererea va fi 

completat cu declarația pe propria răspundere a solicitantului, referitor la: deține/nu 

deține în proprietate fond forestier cu vârsta medie ≥40 ani; are/nu are posibilitate 

alternativă de încălzire a locuinței; coșul de fum la adresa de domiciliu este 

curăţat/nu este curăţat/nu este cazul să fie curăţat.  

2. Persoane juridice: 

2.1.Grădinițe, Școli şi alte unităţi de interes local: 

• cod fiscal, cu sediul unităţii solicitatoare, act doveditor al adresei clădirii unde se 

desfășoară activitatea, dacă acesta diferă de sediul unităţii, actul de identitate al 

reprezentantului, 

• plan managerial din care rezultă numărul persoanelor preșcolari/școlari, 

• cererea va fi completat cu declarația pe propria răspundere a solicitantului, referitor 

la: entitatea juridică deține/nu deține în proprietate fond forestier cu vârsta medie 

≥40 ani; are/nu are posibilitate alternativă de încălzire a clădirii în cazul grădiniţelor, 

şcolilor, coșul de fum la sediul social este curăţat/nu este curăţat/nu este cazul să fie 

curăţat. 

2.2. Municipiul Odorheiu Secuiesc: 

• inițiatorul cererii, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului 

Odorheiu Secuiesc trebuie să precizeze cantitatea și locația unde va fi transportat și 

utilizat lemnul de foc. Cererea va fi semnat, atât de inițiatorul acestuia (șef de 

birou/șef serviciu/director), cât și de Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

• cererea va fi completat cu declarația pe propria răspundere a Municipiului Odorheiu 

Secuiesc, referitor la faptul că, coșul de fum la clădirea/locaţia/depozitul unde va fi 

folosit lemnul de foc este curăţat/nu este curăţat/nu este cazul să fie curăţat. 

 

 

Capitolul VI. Anexe 

 

1. Formular cerere pentru solicitanţii persoane fizice – Anexa nr. 1 la Regulament, 

2. Formular cerere pentru solicitanţii grădiniţe/şcoli – Anexa nr. 2 la Regulament. 

3. Formular cerere pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc – Anexa nr. 3 la Regulament. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

 

 

Nr. 46/2142/S/08.11.2022 

 

Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 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 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile 

art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului 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, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

 

În fapt, arătăm, că 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, constatând greutățile energetice al populației la nivel 

european/național, are ca obiectiv acordarea către populație/unităţile de interes local din municipiul 

Odorheiu Secuiesc, contra cost, lemn de foc, la nivelul posibilităților de tăiere de material lemnos, 

pentru a ajuta oamenii/unităţile de interes local cu încălzirea locuințelor/clădirilor. Municipiul 

Odorheiu Secuiesc deține o suprafață totală de fond forestier de 1500 ha, domeniul public și privat al 

municipiului, de unde poate asigura anual, material lemnos, apt pentru încălzirea locuințelor 

persoanelor fizice/clădirilor unităţilor de interes local. De asemenea Municipiul Odorheiu Secuiesc 

deține și suprafețe de terenuri agricole împădurite, din care pot fi extrase, prin diferite motive legale, 

materiale lemnoase, dintre care o parte poate fi utilizat ca lemn de foc. 

Legislația, care facilitează acordarea lemnului de foc către populație, unităţile de interes local 

și pentru nevoile Municipiului este în principal art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 60 alin.(4) din 

Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017 prevede chiar și posibilitatea stabilirii de către 

proprietarul fondului forestier (în afara fondului forestier, diferența fiind doar regimul juridic al 

acestora) al criteriilor, volumelor şi priorităţilor privind valorificarea masei lemnoase. Anexa la 

prezenta Proiect de Hotărâre: 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, îndeplinește întocmai, această 

prevedere al Legii. 

Regulamentul este structurat pe un număr de 6 capitole, descriind pe scurt următoarele: 

Capitolul I prezintă legislația care stă la baza eliberării Regulamentului; Capitolul II delimitează 

persoanele fizice/juridice, care pot beneficia la cerere, contra cost, de lemn de foc. Acest capitol 

conține și restricții, neîndeplinirea cărora elimină cererile de la departajarea acestora, pe bază de 

criterii; Capitolul III prevede modul de asigurare de către Municipiu a lemnului de foc, descrie detaliat 

procedura de lucru cu cererile depuse; Capitolul IV descrie criteriile de stabilire a ordinii de prioritate 

a cererilor, separat pe 1. persoane fizice, 2. grădinițe, școli şi alte unităţi de interes local finanţate 

integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în 
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sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat și 3. Municipiul Odorheiu Secuiesc. 

Categoriile de solicitanți au și prioritate în ordinea numărării lor, conform prevederilor art. 6 alin. (3) 

din Regulamentului aprobat de H.G. nr. 715/2017; Capitolul V conține felul documentelor ce trebuie 

să însoțească cererea, pentru a putea încadra în criteriile enumerate la Cap. IV; Capitolul VI prezintă 

formulari de cerere pentru persoane fizice, grădiniţe, şcoli şi alte unităţi de interes local, respectiv şi 

Municipiul Odorheiu Secuiesc. 

În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 

46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (3) 

și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 

a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stabilesc cele prezentate mai sus. 

În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii 

dispozitive se poate observa, că acesta conţine 3 articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziţii de fond, 

stabilind aprobarea Regulamentului 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. Celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, 

stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare 

a actului normativ, în caz de aprobare. 

În ceea ce priveşte impactul socioeconomic al actului normativ, menţionăm că prin aprobarea 

Regulamentului se va asigura acoperirea unei părți însemnate a nevoilor cu lemn de foc a populației, 

a unităţilor de interes local, dar și a Municipiului Odorheiu Secuiesc, în funcție de cantitatea de lemn 

disponibilă de pe suprafețele cu arbori ale Municipiului. 

Referitor la impactul financiar asupra bugetului general atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

arătăm, că nu e cazul iar pe termen lung (pe 5 ani) – asigură venit - , menţionăm, acela că nu e cazul. 

Astfel, cu privire la cheltuieli şi venituri, proiectul de hotărâre are efect pozitiv, în sensul acela că 

veniturile depăşesc cheltuielile. 

Cu privire la impactul juridic al proiectului de hotărâre, precizăm că prin adoptarea acestuia 

ne conformăm cerinţelor obligatorie a Legii. 

Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 

administraţiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

de către Ocolul Silvic Homorod, urmând ca măsurile de implementare să constă în aplicarea 

criteriilor de departajare pentru stabilirea ordinii de acordare a lemnului de foc, comunicarea 

acestuia către ocol pentru aplicare. 

În ceea ce priveşte starea de fapt existentă, aşa cum am arătat şi la începutul prezentului act de 

motivare, acesta este nu este cazul. 

Proiectul de hotărâre propune modificarea starea de fapt existentă în sensul, că: nu e cazul. 

În drept, invocăm prevederile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. r), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului Local 

al Municipiului Odorheiu Secuiesc în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului 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. 

 

Odorheiu Secuiesc, la 08.11.2022. 

 

 

Iniţiator: 

Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

GÁLFI Árpád 

Întocmit de: 

  Şef Birou agricol, 

 SÁNDOR Alpár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 46/2143/S/08.11.2022 

 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 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 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, primind spre analiză Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului 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, facem următoarele observaţii: 

Analizând Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 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, inițiat de Primarul 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, în conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

observăm, că obiectul acestuia se referă la departajarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

soluționare a cererilor de lemn de foc, acordat din matarialul lemnos exploatat, sortat lângă drum 

auto, proveniți de pe suprafețele păduroase/agricole, domeniul public/privat al Municipiului Odorheiu 

Secuiesc. 

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. 

46/2142/S/08.11.2022 elaborat de Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitate de iniţiatorul 

proiectului de hotărâre, identificăm ca motive de fapt: Legislația, care facilitează acordarea lemnului 

de foc către populație, unităţile de interes local și pentru nevoile Municipiului este în principal art. 60 

alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. Art. 60 alin.(4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 

715/2017 prevede chiar și posibilitatea stabilirii de către proprietarul fondului forestier (în afara 

fondului forestier, diferența fiind doar regimul juridic al acestora) al criteriilor, volumelor şi 

priorităţilor privind valorificarea masei lemnoase. Anexa la prezenta Proiect de Hotărâre: 

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, îndeplinește întocmai, această prevedere al Legii. 

Regulamentul este structurat pe un număr de 6 capitole, descriind pe scurt următoarele: 

Capitolul I prezintă legislația care stă la baza eliberării Regulamentului; Capitolul II delimitează 

persoanele fizice/juridice, care pot beneficia la cerere, contra cost, de lemn de foc. Acest capitol 

conține și restricții, neîndeplinirea cărora elimină cererile de la departajarea acestora, pe bază de 

criterii; Capitolul III prevede modul de asigurare de către Municipiu a lemnului de foc, descrie detaliat 

procedura de lucru cu cererile depuse; Capitolul IV descrie criteriile de stabilire a ordinii de prioritate 

a cererilor, separat pe 1. persoane fizice, 2. grădinițe, școli  şi alte unităţi de interes local finanţate 

integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în 

sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat și 3. Municipiul Odorheiu Secuiesc. 

Categoriile de solicitanți au și prioritate în ordinea enumerării lor, conform prevederilor art. 6 alin. 

(3) din Regulamentului aprobat de H.G. nr. 715/2017; Capitolul V conține felul documentelor ce 
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trebuie să însoțească cererea, pentru a putea încadra în criteriile enumerate la Cap. IV; Capitolul VI 

prezintă formularul de cerere pentru persoane fizice, grădiniţe, şcoli şi alte unităţi de interes local, 

respectiv şi Municipiul Odorheiu Secuiesc. 

După cum arată şi iniţiatorul îndeplinirea cerinţelor legale sunt obligatorie. 

Se menţionează: Municipiului Odorheiu Secuiesc, constatând greutățile energetice al populației 

la nivel european/național, are ca obiectiv acordarea către populație/unităţile de interes local din 

municipiul Odorheiu Secuiesc, contra cost, lemn de foc, la nivelul posibilităților de tăiere de material 

lemnos, pentru a ajuta oamenii/unităţile de interes local cu încălzirea locuințelor/clădirilor. 

Municipiul Odorheiu Secuiesc deține o suprafață totală de fond forestier de 1500 ha, domeniul public 

și privat al municipiului, de unde poate asigura anual, material lemnos, apt pentru încălzirea 

locuințelor persoanelor fizice/clădirilor unităţilor de interes local. De asemenea Municipiul Odorheiu 

Secuiesc deține și suprafețe de terenuri agricole împădurite, din care pot fi extrase, prin diferite motive 

legale, materiale lemnoase, dintre care o parte poate fi utilizat ca lemn de foc. 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat prevederile 

legale din art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și art. 6 alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în adminstraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc cele 

menţionate mai sus. 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 

fundamentat juridic.  

În ceea ce priveşte impactul socioeconomic şi cel financiar al proiectului de hotărâre, din 

informaţiile noastre (sau din cele puse la dispoziţie de Direcţia economică) rezultă că prin aprobarea 

Regulamentului se va asigura acoperirea unei părți însemnate a nevoilor cu lemn de foc a populației, 

a unităţilor de interes local, dar și a Municipiului Odorheiu Secuiesc, în funcție de cantitatea de lemn 

disponibilă de pe suprafețele cu arbori al Municipiului, în bugetul local al Municipiului Odorheiu 

Secuiesc, aprobat în condiţiile legii, au fost alocate fonduri în valoare de nu e necesar pentru destinaţia 

de nu e cazul. 

Referitor la partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, observăm că este corectă. 

În ceea ce priveşte conţinutul normativ, observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât 

şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin 

soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

Odorheiu Secuiesc, la 08.11.2022. 

 

 

 

 

PÁLL Erzsébet-Viola 

 

PÁLFI Juliánna 

 

FANCSALI Hajnalka 

 

 


