
DOMNULE SEF DE OCOL SILVIC, 

Subsemnatul/subsemnaţii 

domiciliat/domiciliaţi în: 

titular/titulari ai dreptului de proprietate pentru suprafaţa forestieră de ha, 

situată în vg 
adresăm rugămintea de a aproba efectuarea demersurilor legale necesare 
pentru a beneficia în anul 2017 de ajutorul de stat reprezentat de costurile 
serviciilor silvice prestate de dumneavoastră pe suprafaţa forestieră anterior 
menţionată. 

D a t a : Semnătura, 

Anexez următoarele : 

(documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra 
fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha) 

(adeverinţă, în origina/, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei 
înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritoriaiă) 

(copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate,certificată conform cu originalul) 

(declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu "deţine 
în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha) 

(declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu 
desfăşoară activitate economică potrivit art. 5 Ut. b) din schemă) 

Domnului Şef de Ocol 



DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, 

Subsemnatul 
/ 

CNP , domiciliat 

, posesor al BI/CI seria 
nr / proprietar/coproprietar al suprafeţei forestiere de ha, situată în 

/ raportat la prevederile art. 326 Cod 
Penal, declar pe propria răspundere că n u deţin î n proprietate o suprafaţă 
forestieră m a i m a r e ele 30 ha. 

Prezenta declaraţie o dau cu scopul acordării de la bugetul de stat a 
ajutorului de minimis pentru acoperirea costurilor serviciilor silvice prestate de 
Ocolul Silvic 

Dată: Semnătură 



DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, 

Subsemnatul 
C N P , domiciliat ' 

/ posesor al BI/CI seria .... 
„nr / proprietar/coproprietar al suprafeţei forestiere de ha, situată 

'n raportat la prevederile art. 326 Cod 
Penal, declar pe propria răspundere că nu des făso r ac t iv i ta t i e conomice de 
genul celor la care face trimitere art. 5, lit. b, din anexa 1 la HG nr. 864/2016 
privind Schema „ Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru 
fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară 
activitaţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau 
egala cu 30 ha„ 

Prezenta declaraţie o dau cu scopul acordării de la bugetul de stat a 
ajutorului de minimis pentru acoperirea costurilor serviciilor silvice prestate de 
Ocolul Silvic 

Dată: Semnătură 


