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Nr. înreg. 2532/24.05.2019 

                            Pentru consultare publică 

              

PROIECTUL REGULAMENTULUI 

de acordare a materialului lemnos pentru populația comunei Chichiș 

 

Prevederile Regulamentului de acordare a materialului lemnos pentru populația comunei 

Chichiș, denumit în continuare „Regulament”, se aplică in vederea distribuirii cantității anuale maxime 

de material lemnos: lemn de foc, lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de 

maximum 24 cm, ce se poate vinde către populația comunei Chichiș pentru consumul propriu al 

persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate economică in sensul reglementărilor comunitare in 

domeniul ajutorului de stat. Prezentul Regulament este întocmit în baza și se completează de drept, cu   

prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare(art. 

59 și urm.), respectiv, ale Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica(art. 45 și urm). 

Cantitatea maxima anuala de material lemnos ce se poate vinde către populația comunei 

Chichiș, respectiv,  prețul de vânzare a acesteia, se aprobă anual de către Consiliul Local la propunerea 

administratorului fondului forestier.  

 

Art.1.  Principiile care stau la baza prezentului Regulament 

1.1. 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 si administrației de stat ce reglementează raporturile sociale la care participa. 

1.2. Principiul subsidiarității 

Care constă in exercitarea competentelor de către autoritatea administrației publice locale 

situata administrativ cel mai aproape de cetățean si care dispune de capacitatea administrativa necesara. 

1.3. Principiul responsabilității autorităților administrației publice locale  

Care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate in furnizarea serviciilor publice 

si de utilitate publica. 

1.4. Principiul transparenței 

Prin care autoritățile si instituțiile publice au obligația sa iși desfășoare activitatea intr-o 

maniera deschisa față de public, în care accesul liber la informațiile de interes public este neîngrădit. 

 

Art. 2.  Identificarea persoanelor beneficiare 

2.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele fizice 

cu domiciliul în comuna Chichiș, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementarilor 

comunitare în domeniul ajutorului de stat, care depun solicitare scrisă în perioada 01 ianuarie — 30 
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iunie  al fiecărui an calendaristic, respectiv, care îndeplinesc criteriile de acordare prevăzute în prezentul 

Regulament.  

2.2. La cerere trebuie anexate următoarele documente: 

-  documente justificative privind venitul (adeverință de venit, cupon pensie, etc.); 

- actele de identitate ale membrilor familiei; 

- după caz: actele doveditoare ale gradului de handicap / boli severe. 

2.3. Cererile depuse vor fi centralizate de către responsabilul desemnat de către primarul 

comunei din cadrul aparatului propriu, iar prioritizarea cererilor depuse se stabilește, in funcție de 

criteriile prezentate la pct.4. 

 

Art. 3. Criterii de acordare a lemnului de foc 

  3.1. Imobilul pentru care se solicita ajutorul de lemne de foc sa fie casă sau apartament in 

blocuri prevăzute cu coșuri de fum din construcție. 

3.2. Persoana care a depus cererea in termenul stabilit prin prezentul Regulament, sa nu mai fi 

beneficiat sau sa beneficieze in acel an de “Ajutor pentru încălzire gaz/electricitate sau/si “Ajutor de 

încălzire cu material lemnos” potrivit legii. Persoana care a depus solicitarea, trebuie să facă dovada 

printr-o factură de utilități sau un contract de închiriere sau de comodat, după caz, că locuiește la adresa 

de domiciliul sau locuința menționată in cerere. Nu se accepta facturi de telefonie mobilă. 

3.3. Materialul lemnos ce se poate vinde către populație nu se acordă persoanelor pentru care 

nu există o clădire dată în folosință la adresa menționată în cerere (ex. este în construcție). 

3.4. Solicitantul trebuie să nu figureze cu restanțe (taxe și impozite locale neachitate la termen) 

la Compartimentul de  Impozite și Taxe Locale al UAT Comuna Chichiș din anii precedenți (ultimii 3 

ani). 

3.5. Persoanele fizice, proprietari/deținători de fond forestier (inclusiv membri ai 

composesoratelor), pășuni împădurite sau fânețe acoperite cu vegetație forestiera, din care își pot acoperi 

cantitatea de lemn necesara încălzirii locuințelor, de minim 5 mst pe an și care au făcut sau vor face în 

anul curent, cerere pentru marcare si exploatare de material lemnos, nu pot beneficia de lemn de foc 

pentru încălzirea locuințelor, în condițiile prezentului Regulament. 

 

Art. 4. Criteriile  de departajare in vederea acordării de ajutor sub forma de lemne, 

pentru foc, cetățenilor din comuna Chichiș, județul Covasna, aflați intr-o situație de dificultate, după 

cum urmează:  

4.1. Se acordă în limita lemnului de foc disponibil pentru toți cetățenii care au depus cerere o 

cantitate de 4 metri steri; 

4.2. Criteriile de departajare au rolul de a prioritiza lista beneficiarilor conform principiului 

echității sociale. 

 

Nr.  

Crt. 

CRITERII   DE   DEPARTAJARE PUNCTAJ 

1.  Persoane singure/familii în care venitul net pe membru de familie se 

încadrează în următoarele categorii: 

- Mai mic de 142 lei 

- Între 142 – 255 lei 

- Între 255 – 640 lei 

- Între 640 – 1000 lei 

- Peste 1000 lei 

 

 

80p 

70p 

60p 

30p 

10p  

2.  - persoane singure/ familiile cu unul sau  mai mulți copiii in 

întreținere:    -1-3 copii 

          - 3-5 copii    

                     - 5-7 copii 

 

10p 

20p 

30p 
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                     - peste 7 copiii 

 - cu copil nou născut in familie fără venituri, cu situație 

materiala precară; 

50p 

70p 

3.            - persoane vârstnice singure (peste 75 ani), care nu deține o 

suprafață de teren agricol mai mare de 5 ha și se încadrează în una dintre 

următoarele categorii de venituri: 

Până la 640 lei  

Pensie între 640 – 1000 lei 

Pensie între 1000 – 1500 lei 

Pensie între 1500 – 2000 lei  

Pensie mai mare de 2000 lei  

 

 

 

50p 

40p 

30p 

20p 

10p 

4.            - persoane singure/familii ai căror membrii sunt încadrați in grad 

de handicap: 

                     - mediu  

- accentuat  

                     - grav  

                     -  sau cu boli severe, care se afla intr-o situație de 

dificultate temporară 

 

 

20p 

30p 

40p 

50p 

5.  Nu a beneficiat de lemne foc distribuit de comună în anul precedent 10p 

6. Membrii activi SVSU  20p 

 

4.3. Formula de calcul al punctajului final:  

Crt.1. + Crt.2 și/sau crt.3 și/sau crt.4. și/sau crt.5 și/sau crt.6 = punctaj final 

Ex. Familie cu 2 copii, venit net pe membru de familie de 720 lei, care nu a primit lemne în anul 

precedent: 30 (venit) + 10 (copii) + 10  (nu a beneficiat de lemne foc în anul precedent) = 50p  

4.4. Pentru a beneficia de acordarea materialului lemnos pentru foc, persoana singură/familia 

solicitantă trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 10  puncte, calculate conform tabelului de 

mai sus. 

Art. 5. Compartimentul  de asistență socială si autoritate tutelară va efectua ancheta 

socială la domiciliul sau reşedinţa solicitantului, în regim de urgență atunci când se impune acest lucru, 

ancheta socială va fi certificată de către primar si vizată de către secretarul comunei Chichiș. 

  Ancheta socială efectuată la domiciliul sau reşedinţa solicitantului va avea ca obiect verificarea 

situaţiei de necesitate ce rezultă din datele prezentate în cerere. În funcție de cantitatea de lemne 

solicitată și de constatările din ancheta socială, cererea poate fi admisă sau respinsă, chiar dacă 

solicitantul îndeplinește punctajul maxim. 

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru realizarea anchetei 

sociale sau obstrucţionează efectuarea anchetei sociale se consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile 

pentru acordarea ajutorului de lemne de foc. 

 Prin excepție de la criteriile susmenționate, în cazul constatării prin ancheta socială a unor cazuri 

deosebite, Primarul este mandatat sa acorde ajutorul de lemne de foc  prin Dispoziție. În baza listei 

aprobate de primarul comunei Chichiș, personalul serviciului voluntar pentru situații de urgență se poate 

acorda anual în funcție de volumul de lemne disponibil în acel an max. 5mst lemne foc.  

Art. 6. Comisia de evaluare a cererilor va avea 5 (cinci) membri după cum urmează: trei 

consilieri locali aleși, persoana responsabilă de centralizarea cererilor din aparatul propriu al primarului 

și primarul comunei Chichiș.  

Art.7. În cazul în care beneficiarul de ajutor nu ridică lemnele de foc repartizat în termen de 

30 de zile de la înștiințare, își pierde dreptul la lemne pentru acel an. 

Art.8. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu normele legale în 

materie și pot fi modificate prin hotărâre adoptată de Consiliul Local Chichiș. 


