
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 

PRIMAR  

CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 

e-mail: contact@primariacicarlau.ro; web: www.primariacicarlau.ro 

     
                                                                                               AVIZAT   

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU  
                                                                  GEORGELA POP  

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE   NR. 6 / 20 ianuarie 2023   

 
privind  aprobarea  Regulamentului de acordare a materialului lemnos  către populatia 

comunei Cicârlău, judetul Maramures   
 

Primarul  comunei Cicârlău , judetul Maramures ,analizând temeiurile juridice, respectiv 
prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică; 
e) Legea  nr. 24/2000, rerepublicată  privind normele de tehnica legislative  pentru elaborarea 
actelor administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările ulterioare;  

 g) art. 129  alin 1 si alin 2 , lit.d , art.136, art.197, art.198  din OUG nr. 57/ 2019  privind codul 

administrativ , cu  modificările si completările ulterioare; 

h) art. 6, alin. 4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului  

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publică;   

i) Legea nr. 46/2008, privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare; 
 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău si Referatul de aprobare al  nr. 
416 /2023 privind aprobarea  Regulamentului de acordare a materialului lemnos  către populatia 
comunei Cicârlău, judetul Maramures   
- Raportul compartimentului de resort nr.417 /2023 si referatul  compartimentului de specialitate 
nr. 418 /2023;  

- HCL nr. 11/2022  privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în 
anul 2022  din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures si  HCL nr. 
104/2022 privind  aprobarea  suplimentării  volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anii  
2022  -2023  din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures  si  stabilirea 
pretului de  valorificare catre populatie   stabilit prin HCL 37/2022;  

În temeiul : art . 139 si art .196 alin 1, lit din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, 
cu  completările si modificările ulterioare  
 
    
 

PROPUN  
   

Art.  1  Se aprobă    Regulamentul de acordare a materialului lemnos  catre populatia 
comunei Cicârlău, judetul Maramures , conform anexei la prezenta hotarare.   
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Art.  2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Prefecturii judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 
              - Primarului comunei Cicârlău, 

     - Compartimentului fianciar contabil 
     - Ocolului Silvic Ardud RA 

               - Locuitorilor comunei Cicîrlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  
 
 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR  

Sorin LUPSE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

          
 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A MATERIALULUI LEMNOS   PENTRU 
POPULAȚIA COMUNEI CICARLAU , JUDETUL MARAMURES 

 

ART. 1. 

1.1. Prevederile prezentului Regulament de acordare a materialului lemnos către 
populaţie este întocmit având în vedere: 

 Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

1.2. Prevederile prezentului regulament se aplică în vederea distribuirii cantităţii anuale 
de material lemnos: lemn de foc ce se poate vinde către populaţia comunei Cicârlau, pentru 
consumul propriu al persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitati economice în sensul 
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

1.3. Cantitea anuala de material lemnos ce se poate vinde către populaţia comunei 
Cicârlau  se aproba de către Consiliul Local    la propunerea Ocolului Silvic Ardud RA,  iar 
preţul de vânzare este  stabilit de către Consiliul Local prin hotărâre . 

ART. 2. Identificarea persoanelor 

2.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele 
fizice cu domiciliul/ resedința în comuna Cicârlău,   care detin in proprietate un imobil cu 
destinatie locuință  si persoanele fizice care au domiciliul in alte localități, dar  detin in 
proprietate un imobil, cu destinatia locuintă, situat pe raza comunei Cicârlău , care nu 
desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de 
stat, care completează o cerere tip, pusă la dispoziţie prin Registratura din cadrul Primăriei 
comunei Cicarlau, pe tot parcursul anului si   îndeplineşte criteriile de acordare  .  

 

ART. 3.    Principiile care stau la baza prezentului Regulament 

3.1. Principiul legalității. Principiul constituie regula fundamentală a dreptului în virtutea 
căruia toate organele statului, instituțiile, funcționarii, cetățenii, sunt obligați să respecte strict 
legile și celelalte acte normative ale organelor puterii și administrației de stat ce reglementează 
raporturile sociale la care participă. 

3.2. Principiul subsidiaritații. Constă în exercitarea competențelor de care autoritatea 
administrației publice locale situată administrativ cel mai aproape de cetățeani  și care dispune 
de capacitatea administrativă necesară. 

3.3. Principiul responsabilității autorităților administrației publice locale în raport cu 
competențele. Impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor 
publice și de utilitate publică. 

3.4. Principiul transparenței. Prin care autoritățile și instituțiile publice au obligația să își 
desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber la informații 
de interes public este neingrădit. 

ART. 4. Criterii de acordare a lemnului de foc 

4.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos/lemn de foc  pentru consumul propriu, 
persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta în comuna Cicârlău,  atestat cu Cartea de identitate si 
persoanele fizice care au domiciliul in alte localități, dar  detin in proprietate un imobil, cu 
destinatia locuintă, situat pe raza comunei Cicârlău ,  care nu desfăşoară activitate economică 
în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, conform următoarelor criterii 
de  acordare: 

- Domiciliul/resedinţa solicitantului să fie în comuna Cicârlău ; 

- Locuinţa pentru care se solicită material lemnos să fie situată în comuna Cicârlău; 

- Solicitantul trebuie să nu figureze cu restanțe la bugetul local. 



4.2. Cantitatea  de lemn  se va acorda pe baza cererii pentru fiecare imobil , proprietatea 
persoanelor fizice, cu destinatie locuință, pentru un singur număr administrativ, chiar daca  la 
acel număr administrativ figurează mai multe gospodării, pentru a da curs unui număr cat mai 
mare de cereri  . 

 

ART. 5. Procedura de depunere și soluționare a cererilor pentru material lemnos 

5.1. Materialul lemnos/ lemnul de foc se poate acorda spre vânzare către populaţie, din 
rampă, o singură dată pe  an, în ordinea  cererilor depuse, dacă solicitantul îndeplineşte criteriile 
de acordare, în limita volumului maxim de material lemnos stabilit de Consiliul Local Cicârlău şi 
SC Ocolul Silvic Ardud RA şi numărul de cereri depuse şi aprobate. 

5.2. Cantitatea maximă ce poate fi acordată pentru o familie/ nr. administrativ este de 3mc. 

5.3. Cantitatea maximă de lemn de foc acordată spre vânzare pentru persoanele care 
îndeplinesc criteriile de acordare  se limitează, in cazul în care cererile depășesc posibilitatea 
de producție a pădurilor proprietatea publică a comunei Cicârlău. 

5.4. Cantitatea de material lemnos ce se poate vinde către populație se valorifică prin 
vânzare directă,din rampă,  iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare. 

5.5.  Transportul  din rampă  a materialului lemnos  cade in sarcina cumpărătorului, care 
va respecta  prevederile legale , cu privire la transportul materialului lemnos.      

5.6. Modelul de cerere tip pentru acordarea materialului lemnos este prevăzută în anexa 
nr. 1 (Cerere pentru acordarea de lemn de foc) care fac parte integrantă din prezentul 
regulament și poate fi obținut de persoanele interesate în mod gratuit de la registratura 
primăriei sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei comunei Cicarlau. 

5.7. Cererile tip completate se depun la Registratura Primăriei comunei Cicârlău pe tot 
parcursul anului. 

5.8. Funcționarul public din cadrul Compartimentului  Relatii publice - Registratura  care 
primește cererea are obligația să    verifice dacă aceasta este completată corespunzător. 
Raspunderea asupra corectitudinii datelor inscrise in cerere cade in sarcina  solicitantului. 

5.8 După înregistrarea cererilor in Registrul special destinat, se verifică îndeplinirea de 
către solicitant a condițiilor   prevăzute de prezentul regulament.  

5.9 Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezentul regulament, 

se va solicita informații de la compartimentul compartimentul contabil , care este obligat să 
pună la dispoziția acestuia informațiile solicitate. După verificarea îndeplinirii condițiilor, 
functionarul public din cadrul Compartimentului  Relatii publice - Registratura  va  
 centraliza și va înainta SC Ocolul Silvic Ardud RA   situatia  centralizatoare a cererilor 
care îndeplinesc                          condițiile de acordare a materialului lemnos . 

 La  inceputul fiecărei luni,  functionarul din cadrul Compartimentului  Relatii publice - 
Registratura   va verifica dacă  cererile care  au fost respinse în luna anterioară, pe motivul 
neândeplinirii conditiilor de acordare ( restante la bugetul local) pot fi aprobate, caz in care 
acestea vor fi  trecute pe situatia centralizatoare a cererile care îndeplinesc                       condițiile de 
acordare a materialului lemnos . 

5.10. In baza cererilor aprobate reprezentantii ocolului silvic vor contacta semnatarii 
cererilor care au îndeplinit criteriile de acordare, la numărul de telefon menționat în cerere, în 
vederea ridicării materialului lemnos. Termenul de preluare/ridicare este de 7 zile calendaristice 
de la momentul comunicării. In cazul în care, semnatarul nu poate fi contactat telefonic sau 
materialul lemnos nu a fost preluat/ridicat de către solicitant, cererea se anulează. 

5.11. Semnatarii cererilor aprobate au obligația să își asigure cu forțe proprii, transportul 
și încărcarea/descărcarea materialului lemnos. 

5.12. Materialul lemnos se va livra in limita volumului de masa lemnoasă aprobat.  

5.13. Materialul lemnos se va livra conform programărilor SC Ocolul Silvic Ardud RA. 

5.14. La eliberarea materialului lemnos, personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Ardud 
RA  va elibera aviz de însoțire valabil numai pentru comuna Cicârlău .  

- Cererile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament sunt respinse, 
cu  obligația de a comunica în scris solicitantului faptul că cererea a fost respinsă și motivul 
respingerii. 



6. Modalităţi şi rezolvare a litigiilor 

6.1. Petiţiile se vor depune de petenţi la registratura  Primăria comunei Cicârlău . 

6.2. Rezolvarea litigiilor şi plângerilor se va realiza de către instituţia la care a fost 
depusă petiţia. 

 

 

Art. 7. Dispoziţii finale 

7.1. UAT Comuna Cicarlau va putea vinde către populaţie materialul lemnos  pentru foc în 
condiţiile şi în termenele stabile prin prezentul Regulament de acordare a masei lemnoase 
către populaţie. 

7.2. Exploatarea si vânzarea materialului lemnos  se face de către SC Ocolul Silvic 
Ardud RA, in baza unor grafice stabilite de comun acord cu Primăria comunei Cicarlau, cu 
respectarea prevederilor Ordinului nr. 1540/2011, eu modificările si completările ulterioare, 
pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, 
scoatere si transport al materialului lemnos. 

 
 
 

 
PRIMAR  

Sorin LUPSE  
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