CERERE
PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN APLICAȚIA SUMAL 2.0

DOMNULE INSPECTOR ȘEF

Subsemnatul (a)………………………………………………………………….., cu domiciliul în
localitatea…………………………………….………….,strada/sat.......…………...…..……………
…………………………, nr…..……….., județul…………..……………, legitimat (ă) prin C.I./B.I.,
seria….…., nr……….…….….., CNP……………………………..……., administrator/reprezentant
legal al ………..…………….……………………………………………, CUI……………………,
nr. de ordine Registrul

Comerțului..……………..…………………, cu sediul social în

localitatea…………………………………………………,strada/sat….……...……………………..
…………………….........., nr…….……., județul……………..…...……..., în temeiul prevederilor
art. 3 alin. (13), art. 25 alin. (10), (11) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului mediului,
apelor și pădurilor nr. 118 din 29.01.2021, solicit acces în aplicația SUMAL 2.0 (Sistemul
Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase) pentru obiectul/obiectele de activitate:
 Depozitare/ sortare/ prelucrare/ comercializare materiale lemnoase;
 Transport materiale lemnoase;
 Exploatări forestiere;
 Alte activități de prelucare a lemnului: industria mobilei, fabricarea produselor finite din lemn, etc.
 Administrarea fondului forestier național.

Date contact:
❖ Telefon fix………………………………/fax………………………….
❖ Telefon mobil……………………………
❖ Adresă de e-mail validă:……………………………………………………………………….
*adresa de e-mail se va scrie obligatoriu cu majuscule
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Anexăm prezentei:
În cazul persoanelor juridice
□ fotocopie a cărţii de identitate a administratorului/ copie după împuternicirea notarială, conformă
cu originalul;
□ copia documentului de înfiinţare a persoanei juridice, conformă cu originalul;
□ copia certificatului constatator actualizat la zi și înscris în termenul de valabilitate la momentul
depunerii, emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în care sunt înscrise: sediul social, sediul
filialei/sucursalei/punctului/punctelor de lucru, precum și obiectul/obiectele de activitate;
□ copia atestatului de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea
forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoțire pentru materialele lemnoase, completat la
zi seria………….nr………………..
În cazul persoanelor fizice care solicită dobândirea calității de transportator profesionist
□ fotocopie a cărţii de identitate a solicitantului, conformă cu originalul;
□ copia documetului prin care se certifică faptul că mijlocul de transport este proprietate personală;
□ contract de comodat auto, după caz.

Sunt de acord cu privire la colectarea și prelucrarea de către Garda Forestieră Ploiești a datelor
cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere.
Notă: Cererea se poate transmite prin poșta electronică
gardaforestieraploiesti@gmail.com sau prin fax la nr. 0244/513.452.

la

adresa

de

e-mail:

Semnătura,

Data,
………………………

………………………...
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