ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ

HOTĂRÂRE
PROIECT

privind aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului primit ca
donaţie de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ
Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ:
-Având în vedere prevederile - art.36, alin.4 din Lg.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice cu modificările şi completările ulterioare, Lg.416/2001 privind venitul minim
garantat şi a Lg.292/2011 privind asistenţa socială cu modificările şi completările ulterioare;
- notificarea transmisă de Direcţia Silvică Neamţ -OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMŢ nr.
10647/04.10.2018, înregistrată la Primăria Oraşului Târgu Neamţ cu numărul 13898 din data de
08.10.2018, prin care se transmit informaţiile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi
donate către Primăria Oraşului Târgu Neamţ;
-Actul de donaţie încheiat la data de 22.11.2018 între RNP-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ
NEAMŢ-OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMŢ şi PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ prin
care Ocolul Silvic Târgu Neamţ donează Primăriei Oraşului Târgu Neamţ material lemnos specia
răşinoase, sortimentul cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei;
-Procesul-Verbal de predare — primire a materialului lemnos specia răşinoase, sortimentul cherestea, în
cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei, încheiat la data de 12.12.2018 între RNPROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ-OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMŢ şi PRIMĂRIA
ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ;
- Procesul-Verbal de predare — primire a materialului lemnos specia răşinoase, sortimentul cherestea,
în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei, încheiat la data de 19.12.2018 între Primăria
Oraşului Tîrgu Neamţ şi Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ.
Analizând Expunerea de Motive nr._______din_________ înaintată de Primarul Oraşului Târgu
Neamţ şi Raportul de Specialitate prin care se propune Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ
aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului primit ca donaţie de Direcţia de
Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ.
Întemeiul art. 36, alin.2, lit.(c), art.45 şi art.115 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Metodologia şi Regulamentul de acordare a lemnului primit ca donaţie de
Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ, anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu Neamţ va răspunde de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.

Nr.______
Din______

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează,
Secretar oraş,
C. j. Sabin Isabela

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMȚ
Nr_________din________

APROB,
PRIMAR,
VASILICĂ HARPA

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de

acordare a lemnului primit ca donație de Direcția de Asistență Socială a
oraşului Târgu Neamț
Având în vedere:
-Adresa transmisă de către Direcția Silvică Neamț -Ocolul Silvic Târgu Neamț nr.
10647/04.10.2018 înregistrată la Primăria Oraşului Târgu Neamț cu numărul 13898 din data
de 08.10.2018 prin care se transmit informațiile cu privire la materialele lemnoase confiscate
care pot fi donate către Primăria Oraşului Târgu Neamț în baza prevederilor Lg.171/2010,
art.36, alin.4 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor silvice cu modificările şi
completările ulterioare, Direcția Silvică Neamț -Ocolul Silvic Târgu Neamț a notificat
Primăria Oraşului Târgu Neamț în vederea acceptării unui volum de 33.27 mc material
lemons cherestea, specia molid;
-Actul de donație încheiat la data de 22.11.2018 între RNP-ROMSILVA, DIRECȚIA
SILVICĂ NEAMȚ-OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMȚ şi PRIMĂRIA ORAŞULUI
TÂRGU NEAMȚ prin care Ocolul Silvic Târgu Neamț donează Primăriei Oraşului Târgu
Neamț material lemnos specia răşinoase, sortimentul cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o
valoare de 22224,36 lei;
- Procesul-Verbal de predare — primire a materialului lemnos specia răşinoase,
sortimentul cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei, încheiat la data
de 19.12.2018 între Primăria Oraşului Tîrgu Neamț şi Direcția de Asistență Socială a oraşului
Târgu Neamț;
Ținând cont de cele mai sus menționate propunem spre analiză Proiectul de Hotărâre
referitor la aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului primit ca
donație de Direcției de Asistență Socială a oraşului Târgu Neamț.

Director Executiv D.A.S.
Buduroi Emanuel

Compartiment Juridic si Contencios
Huțanu Alina Florina
Întocmit,
Bogdan Miltiade

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ
- PRIMARNr. _________din___________
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei și Regulamentului de acordare a

materialului lemnos primit ca donație de Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu
Neamț
Conform prevederilor:
- art.36, alin.4 din Lg.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu
modificările și completările ulterioare;
- notificarea transmisă de către Direcția Silvică Neamț -OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMȚ
nr. 10647/04.10.2018, înregistrată la Primăria Orașului Târgu Neamț cu numărul 13898 din data de
08.10.2018, prin care se transmit informațiile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi
donate către Primăria Orașului Târgu Neamț;
-Actul de donație încheiat la data de 22.11.2018 între RNP-ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ
NEAMȚ-OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMȚ și PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ prin care
Ocolul Silvic Târgu Neamț donează Primăriei Orașului Târgu Neamț material lemnos specia
rășinoase, sortimentul cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei;
-Procesul-Verbal de predare — primire a materialului lemnos specia rășinoase, sortimentul
cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei, încheiat la data de 12.12.2018 între
RNP-ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ-OCOLUL SILVIC TÂRGU-NEAMȚ și
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ;
- Procesul-Verbal de predare — primire a materialului lemnos specia rășinoase, sortimentul
cherestea, în cantitate de 33,27 mc cu o valoare de 22224,36 lei, încheiat la data de 19.12.2018 între
Primăria Orașului Tîrgu Neamț și Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț

Ținând cont de prevederile legale în vigoare și de obiectivele Direcției de Asistență Socială a
orașului Tîrgu Neamț, privind realizarea de măsuri destinate persoanelor cu probleme sociale aflate
în dificultate,
Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea
Metodologiei și Regulamentului de acordare a materialului lemnos primit ca donație de
Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț.

PRIMAR,
VASILICĂ HARPA

Anexă la
H.C.L. Târgu-Neamț nr.____din_________

Metodologia și Regulamentul de acordare a materialului lemnos primit ca
donație de Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț

1.Lemnul aflat în evidența Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț,
donat cu titlu gratuit de RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Neamț,Ocolul Silvic Târgu
Neamț , prin actul de donație nr. 16501/22.11.2018, Primăriei Orașului Târgu
Neamț, conform Lg.171/2010, art.36, alin.4, va fi acordat/distribuit conform
legislației în vigoare și prezentului regulament în urma evaluării solicitărilor de către
Comisia de acordare a materialului lemnos primit ca donație, stabilită prin
dispoziția Directorului Executiv al D.A.S . nr.376/28.12.2018.
2.Materialul lemnos poate fi distribuit atât pentru uz propriu (solicitări) cât și
pentru unitățile din subordinea Primăriei orașului Târgu Neamț, sau Consiliul Local al
orașului Târgu Neamț, sau pentru persoanele/familiile vulnerabile aflate în situații
critice, de excluziune socială, și/sau care au situații de necesitate ori după caz a
situațiilor deosebite în care se află familia sau persoana singură, calamități naturale,
incendii, inundații, alunecări de teren, cutremur, ori alte cazuri, respectiv proprietari
ai unor imobile afectate în timp, devenite improrii pentru locuire.
3.Materialul lemnos primit de D.A.S. – Târgu Neamț de la Primăria Orașului
Târgu Neamț, prin Procesul Verbal de Predare/Primire din data de 19.12.2018,va fi
evaluat de Comisia de acordare a materialului lemnos primit ca donație, stabilită
prin dispoziția Directorului Executiv al D.A.S . nr.376/28.12.2018, care va stabili
utilizarea acestuia, lemn de foc sau lemn pentru construcții conform următoarei
anexe respectiv:
Nr.crt
1

Specia/grupa de Sortimentul
specii
dimensional
Rășinoase
cherestea

UM

Cantitate

Pret unitar

Valoare

mc

33,27

668,0

22224,36

4.Metodologia de acordare a materialului lemnos aflat în custodia Direcției de
Asistență Socială a orașului Târgu Neamț:
4.1 Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț poate acorda
cantități de lemne (lemn construcție), structurilor aflate în subordinea
Primăriei orașului Târgu Neamț sau Consiliului Local al orașului Târgu

Neamț, pe baza solicitărilor acestora în scris,însoțit de un deviz de
lucrare, în urma evaluării de către Comisia de acordare a materialului
lemnos primit ca donație, stabilită prin dispoziția Directorului Executiv
al D.A.S . nr.376/28.12.2018, ori de câte ori e necesar cu condiția ca
aceste structuri să facă dovada utilizării lemnului, produse finite ori
efectuarea unor lucrări de reparație/întreținere a unității/locuinței,
scări, acoperiș, rafturi, lambriu, gard ș.a.m.d.
4.2 Direcția de Asistență Socială poate acorda cantități de lemne,respectiv
lemn construcție de până la 5 mc/solicitare, o singură dată pe an și
lemn de foc de până la 2 mc/solicitare, o singură dată pe an,
persoanelor care au domiciliul pe raza orașului Târgu Neamț aflate întruna din situațiile enumerate la punctul nr.2 din prezentul regulament,
care fac solicitare în scris în urma evaluării de către Comisia de
acordare a materialului lemnos primit ca donație, stabilită prin
dispoziția Directorului Executiv al D.A.S . nr.376/28.12.2018, pe baza
următoarelor documente:
-

Cererea vizată de Primarul orașului Târgu Neamț (este însoțită în
mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componența
familiei, veniturile realizate precum și alte documente după cum
urmează):

-

Documente de identitate B.I. , C.I., C.N., C.I. provizorie

-

Certificat de căsătorie

-

Certificat de deces

-

Dovezi ale veniturilor(adeverință de salariat, cupon de pensie,
cupon șomaj sau cupon de alocație)

-

Adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice a orașului
Târgu Neamț

-

Adeverință eliberată de Registrul Agricol din Primăria Orașului
Târgu Neamț

-

Certificat fiscal eliberat de Direcția Venituri Impozite și Taxe din
cadrul Primăriei Orașului Târgu Neamț

-

Anchetă socială

-

Hotărâre de divorț

-

Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau
curator

-

Certificat de încadrare într-un grad de handicap

-

Orice alte acte care vin în susținerea cererii privind acordarea de
material
lemnos
(proces-verbal
de
constatare
a
incendiului/efectelor calamităților eliberat de organe competente)

-

Sau după caz, alte documente care atestă situația critică sau de
impas în care se află solicitantul.

5. Materialul lemnos se acordă doar persoanelor fizice aflate într-una din
situațiile de necesitate menționate la punctul nr.2 din prezentul regulament care au
domiciliul pe raza orașului Târgu Neamț, cu venituri de până la 1500 lei/ lună / pe
membru de familie și care nu dețin în proprietate mai mult de 2 ha de teren agricol,
sau peste 2000 mp de teren intravilan, alte clădiri sau spații de locuit în afara
locuinței de domiciliu, autoturisme cu vechime mai mică de 10 ani sau alte
vehicule(autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor,
motociclete, motorete, scutere de apă,iahturi etc.)
6. Comercializarea materialului lemnos primit ca donație de Direcția de
Asistență Socială a orașului Târgu Neamț de la Primăria orașului Târgu Neamț prin
Procesul Verbal de predare-primire din data de 19.12.2018, este interzisă.
7. Comercializarea materialului lemnos primit de solicitant de la Direcția de
Asistență Socială a orașului Târgu Neamț este interzisă.

8. Solicitările unităților sau a persoanelor fizice se vor depune la registratura
Direcției de Asistență Socială a Orașului Târgu Neamț, urmând ca în termen de 30 de
zile de la înregistrarea acestora, Comisia de acordare a materialului lemnos primit ca
donație să soluționeze solicitările.

