
SC .........................……………………………………..... 

C.U.I. ..................................sediu………………………. 

Tel.........………………..…. fax…………………............. 

Nr. ............ data ........................ 

 

Către,  

             GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI 
 

   Subsemnatul ..................................................................., reprezentant legal în calitate de administrator, vă rugăm să 

emiteți acordul de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special, prevăzut de Normele aprobate prin H.G. 

nr. 470 / 2014, cu modificările ulterioare, pentru un număr de: 

................ blocuri avize primare - AP 

................ blocuri avize secundare (materiale lemnoase altele decât cherestele) -AA 

................ blocuri avize secundare (cherestele) - AC 

................ registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase - RE 

................ registre de evidenţă a lemnului și produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase - RL 

      Aceste documente sunt necesare pentru gestionarea materialelor lemnoase la: 

- punctele de lucru situate în (localitate, str., nr., judet) .......................................................................................................................... 

- depozitele temporare  situate în................................................................................................................................................. 

- partida ......................../ OS ..................................             partida ......................../ OS ................................... 

- partida ......................../ OS ..................................             partida ......................../ OS ................................... 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din O.M. nr. 836/2014, cu modificările ulterioare, depunem anexat următoarele : 

a) copia legalizată a documentului de înfiinţare a societății (numai în situaţia solicitării primului acord); 

b) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt înscrise sediul social/sediul 

filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate sau a autorizaţiei de funcţionare a 

depozitului/atelierului de debitat (numai în situaţia solicitării primului acord  sau la înregistrarea unui nou punct de lucru); 

c) copie de pe atestatul de exploatare și anexa cu situația contractării volumului de lemn pe picior, completată la zi (dacă e cazul); 

d) dovada achitării eventualelor contravenţii silvice necontestate/rămase definitive şi executorii (dacă e cazul); 

e) borderourile documentelor cu regim special utilizate de la ultima verificare până în prezent, listate din aplicația Sumal agent; 

f) situația documentelor cu regim special neutilizate, listată din aplicația Sumal agent; 

g) ultima confirmare de primire pentru raportarea lunară a datelor prevăzute de către SUMAL pentru luna ................................; 

h) exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate- pentru control, având seriile ................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................... 

i) exemplarele documentelor rămase neutilizate-pentru control, având seriile .............................................................................. 

j) alte documente care atestă legalitatea materialelor lemnoase comercializate (copie de pe contractele de vânzare-cumpărare masă lemnoasă 

pe picior și autorizațiile de exploatare,etc)................................................................................................................................................................; 

k) documentația pentru depozitul temporar ........................................................ (schiţa spaţiului de depozitare temporară și contractul de 

închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii suprafeţei şi a coordonatelor geografice, dacă e cazul) 

 

Declar pe propria răspundere că  în perioada decursă de la verificarea anterioară s-au pierdut, distrus sau sustras 

următoarele documente cu regim special: 

Specificare seria 
Completate Necompletate 

De la nr. La nr. De la nr. La nr. 

      

      

      

 Pentru care am intreprins / nu am intreprins demersurile legale și anexăm în copie actele justificative. 

 

    Delegatul împuternicit de noi pentru depunerea documentației și ridicarea acordului este: ……………………………………….    

cu domiciliul în ……………….……………………………….. Județul…………………. C.N.P……………….………………, în baza 

împuternicirii notariale nr………………………….…, anexată la prezenta . 

 

        ADMINISTRATOR, 


