
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Antet:   Denumire,  sediu,  nr. certificat din Registrul Comerţului,  C.U.I.,  număr de telefon/fax)  

Nr. _________ din __________________ 

Către, 

GARDA FORESTIERĂ TIMIȘOARA 

 
 Subsemnatul (a) ____________________________________, reprezentant legal/în calitate de administrator al 

S.C./O.S./R.P.L./P.F./I.I. _____________________________________________ S.R.L./S.A./R.A., solicit obţinerea 

„Acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special”, conform prevederilor H.G. 470/2014, modificat 

prin H.G.787/2014, a O.M.  596/2014 modificat prin O.M. 728/2014, a O.M. 836/2014 modificat prin O.M. 966/2015 

şi a O.M. 837/2014 modificat prin O.M. 916/2015, solicit eliberarea următoarelor: 

 Având obiect/obiecte de activitate: 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

- Aviz de însoţire primar  materiale  lemnoase (cu seria AP), nr. blocuri _____; 

- Aviz de însoţire secundar pentru materiale lemnoase altele decât cherestele (cu seria AA), nr. blocuri _____; 

- Aviz de însoţire secundar pentru materiale lemnoase cherestele (cu seria AC), nr. blocuri _____; 

- Borderou de achiziţie pentru material lemnos, nr. _______; 

- Registru de evidenţă a intrărilor – ieşirilor de materiale lemnoase, nr._____ ; 

- Registru de evidenţă a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, 

nr._____ ; 

 

Pentru obţinerea acordului depun următoarele documente: 

a) Cerere scrisă; 

b) Copia documentului de înființare a persoanei juridice în situația solicitării primului acord emis (certificată 

conform art. 2, alin. 3 din O.U.G. 41/2016); 

c) Copia de pe autorizaţia de funcţionare, numai pentru ocoalele silvice; 

d) Atestatul de exploatare, în cazul profesioniștilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră și au 

calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire; 

e) Dovada achitării eventualelor contravenţii silvice necontestate/rămase definitive şi executorii; 

f) Împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul; 

g) Împuternicire notariala pentru persoana de cetățenie romana din cadrul persoanei juridice care ridica si 

utilizează documentele cu regim special, în cazul profesioniștilor ai căror administrator/ proprietari/acționari sunt 

cetățeni străini; 

h) Borderoul avizelor de însoțire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat in SUMAL Agent; Pentru avizele 

anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezintă dovada plăților efectuate la 

publicarea in Monitorul Oficial a acestor evenimente (Lista seriilor avizelor de însoţire,  Lista avizelor de însoţire 

pentru alte documente - ieşiri din gestiune pe ultimele 12 luni până în prezent sau de la ultimul acord emis, Contracte 

de vânzare – cumpărare masa lemnoasă pe picior, Lista APV/APV); 

i) Situația documentelor cu regim special neutilizate generată in SUMAL Agent; 

j) Copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului în care sunt înscrise sediul 

social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum si obiectul/obiectele de activitate sau a autorizației de 

funcționare a depozitului/atelierului de debitat. 

k) Exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate si exemplarele documentelor ramase neutilizate, precum si orice 

alte documente care sa ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate; 

l) Ultima confirmare de primire pentru raportările lunare ale datelor prevăzute de către SUMAL. 

 

Delegatul împuternicit pentru ridicarea acordului este dl/d-na 

_____________________________________________________________________________________________ 

( Nume,   Prenume,   C.I.,  C.N.P,  adresa domiciliu) 

 

Conform împuternicirii legalizate nr. __________ din _______________. 

 

Nume şi prenume reprezentant legal,  

Semnătura şi sigiliul unităţii 

_____________________________ 


