Regulamentul de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor
de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase din 17.03.2011
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor și al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1073/79/2011 pentru aprobarea
Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor
de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
Pietele, targurile, oboarele si bursele de marfuri care solicita autorizarea
pentru comercializarea materialelor lemnoase trebuie sa indeplineasca cu
continuitate urmatoarele conditii:
– sa fie constituite in conditiile legii;
– sa detina spatii pentru desfasurarea comertului cu materiale lemnoase;
– spatiile detinute sa fie autorizate pentru functionare, ca spatiu fizic, de catre
autoritatea publica locala;
– sa aiba angajat cu contract individual de munca cel putin o persoana din
categoria personal tehnic cu pregatire medie sau superioara in silvicultura si/sau
exploatari forestiere si/sau prelucrarea lemnului ori in industrializarea lemnului
sau sa aiba contracte de prestari servicii cu o persoana fizica autorizata, pentru
realizarea de lucrari specifice silviculturii ori cu persoane fizice sau juridice
atestate in activitatea de exploatare forestiera;
– sa detina ca instrumente specifice de masurare o clupa si un metru sau o ruleta
pentru determinarea dimensiunilor si volumului materialelor lemnoase care fac
obiectul actului de comert.

În vederea autorizării, solicitanţii vor depune un dosar care trebuie să
cuprindă următoarele documente:
a) cererea pieţei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri, semnată de persoana
competentă, care va purta în colţul din dreapta sus viza primarului localităţii
unde funcţionează piaţa, târgul, oborul sau bursa de mărfuri respectivă, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) actul de înfiinţare şi funcţionare a pieţei, târgului, oborului sau a bursei de
mărfuri;
c) actul doveditor al deţinerii spaţiului ;
d) autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea publică locală;
e) contractul individual de muncă cu cel putin o persoana din categoria personal
tehnic cu pregatire medie sau superioara in silvicultura si/sau exploatari
forestiere si/sau prelucrarea lemnului ori in industrializarea lemnului sau, după

caz, contractul de prestări servicii cu o persoana fizica autorizata, pentru
realizarea de lucrari specifice silviculturii ori cu persoane fizice sau juridice
atestate in activitatea de exploatare forestiera ;
f) extras din lista de inventar din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute
la art. 5 lit. e), confirmată prin semnătura proprie de reprezentantul legal al
pieţei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri.
Actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă în copie certificată pentru conformitate
cu originalul de reprezentantul legal al pieţei, târgului, oborului sau al bursei de
mărfuri, prin semnătură pe propria răspundere a acestuia.

