Anexa 1 la Regulamentul de acordare material lemons către populaţia Municipiului Câmpulung
Cerere pentru acordarea de lemn de foc in anul ____________
Doamna Primar,
Subsemnatul(a)/PFA/îI/IF/Asociaţie/Fundatie, înfiinţată conform legii, _______________________________, domiciliat/cu
sediul în _______________________, Str.______________________, nr._____, bl.___, sc.___, ap.____, jud.________, având
CNP/CUI ______________________, telefon, reprezentată de ________________________________ în calitate de
__________________________, vă solicit acordarea unui volum de ____ metri cubi de lemn de foc din cota aprobată pentru
populaţie.Cunoscând prevederile art.326 din Legea nr.286/2009 privind Noul Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere următoarele:
În cazul aprobării cererii, materialul lemnos îl voi folosi doar
pentru uz personal la adresa
o de domiciliu
o alta
str.______________________,
nr.____,
Mun.Câmpulung
şi nu îl voi comercializa parţial sau integral.

La adresa solicitată declar că:
o Nu am contract de furnizare a gazului natural
o Am contract de furnizare a gazului natural

NUME ŞI PRENUME ÎN CLAR

o Este
unica
cerere
depusă
de
către
familia/PFA/ÎI/ÎF/Asociaţie/Fundaţie din care fac parte

SEMNĂTURA

o Nu figurez în evidenţa Serviciului de Taxe şi Impozite
al Municipiului Câmpulung cu restanţe din anii precedenţi
o Nu sunt proprietar de fond forestier, păşuni împădurite
sau fâneţe acoperite cu vegetaţie forestieră, din care pot
acoperi cantitatea de lemn necesară încâlzirii locuinţelor (8
mc)
o Sunt proprietar de fond forestier, păşuni împădurite sau
fâneţe acoperite cu vegetaţie forestieră, din care pot
acoperi cantitatea de lemn necesară încâlzirii locuinţelor (8
mc) şi nu am făcut şi nu voi face în anul curent cerere
pentru marcare şi exploatare de material lemnos, din
parcele proprietate privată
În scopul soluţionării prezentei cereri, declar următoarele:
Numărul de persoane aflate în locuinţa pentru care solicit
materialul lemnos este de
Dintre care minori
Dintre care vârstnici (peste 75 ani)
Suprafaţa locuinţei este de (mp)

__________ persoane
__________ minori
__________ vârstnici
__________ mp

Numar telefon de contact __________________________
Anexez prezentei cereri copii ale următoarelor documente:

o Act de identitate al subsemnatului / copie CUI
o Declaraţie pe propria răspundere privind efectuarea serviciului de coşărit la imobilul
pentru care am solicitat material lemnos, în ultimii 2 ani
o Factură de utilităţi pe numele subsemnatului, la adresa pentru care se solicită materialul
lemnos (exceptând factura de telefon mobil), cu o vechime de maxim 3 luni .

