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Autorităţilor Publice Locale din
Moldova (Primăriilor, conform

listei)
necesitatea prezentării necesarului
volumului total de masa lemnoasă

Agenţia „Moldislva"
(pentru informare)

pentru perioada rece a anului

Prin prezentul demers Ministerul Mediului, salută colaborarea cu autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora, în
scopul rezolvării problemelor comune.
în perioada rece a anului, necesitatea asigurării populaţiei cu lemne de foc,
reprezintă un exerciţiu comun, care poate fi realizat doar în colaborare cu
autorităţile administraţiei publice locale.
în acest sens, Ministerul Mediului, informează despre necesitatea prezentării
necesarului volumului total de masa lemnoasă (centralizat) pentru fiecare primărie
în parte, conform anexei. în procesul de colectare a datelor, se recomandă
publicarea unui anunţ în locurile publice de interes local, despre demersul

ministerului şi oferirea posibilităţii populaţiei de a adresa cereri primăriei în acest
scop.

Informaţia obţinută va fi transmisă subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei
„Moldsilva" pentru asigurarea oferirii volumului de masă lemnoasă în baza listelor
de solicitanţi adresate.
în acest context, informaţia solicitată trebuie prezentată până în data de 31
iulie 2022, în format electronic, pe adresa de e-mail: lemnedefbc@mediu.uov.md
Anexă: Informaţia privind necesarul volumului total de masă lemnoasă - I filă.
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INFORMAŢIA
privind necesarul volumului total de masă lemnoasă pentru perioada rece a anului
raionul, primăria.
Nume,
prenume

IDNP/IDNO

Adresa fizică unde
locuieşte/îşi desfăşoară
activitatea solicitantul

Volumul de

masă

lemnoasă solicitată
în metri steri (m. s.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TOTAL
*Notă: categoria de solicitant corespunde următoarelor abrevieri:
Cat. 1 - familiile social vulnerabile (în cazul familiilor se va indica numărul şi date
persoanelor din componenţa familiei);
Cat. 2 - familiile care nu dispun de alte surse de încălzire, decât lemn de foc;
Cat. 3 - instituţiile publice (şcoli, grădiniţe, primării, etc) care nu dispun de alte
surse de încălzire, decât lemn de foc;
Cat. 4 - alte persoane fizice, care solicită lemn de foc pentru sezonul de încălzire

2022-2023;
Cat. 5 - alte instituţii publice, care solicită lemn de foc pentru sezonul de încălzire
2022-2023.

