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Dragi făgețeni, 
Ca de fiecare dată, la început de an, preocuparea 
principală a administrației locale a fost întocmirea  
bugetului. Astfel, vreau să vă anunţ că  în 2018 bu-
getul este unul echilibrat, care sperăm să fie sufi-
cient pentru realizarea tuturor obiectivelor pe care 
ni le-am propus.  De asemenea, strădania noastră 
de a obţine fonduri şi din alte surse continuă. După 
ce anul trecut am reuşit să accesăm fonduri pentru 
investiții prin Programul Național de Dezvolta-
re Locală, şi anul acesta a început bine, din acest 
punct de vedere. Un proiect depus pentru finanțare 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II a 
fost deja aprobat, iar un al doilea este în curs de 
aprobare. Astfel, putem să îi asigurăm pe locuitorii 
oraşului Făget că banii pe care îi vom avea la dispo-
ziţie vor fi gospodăriţi în aşa fel încât să continuăm 
dezvoltarea comunităţii şi să sporim confortul tu-
turor locuitorilor. Vom întreprinde în continuare lu-
crări de modernizare şi ne vom asigura că proiecte-
le cele mai importante pentru comunitatea noastră 
vor fi duse la bun sfârşit. Pentru aceasta însă, avem 
nevoie şi de ajutorul dumneavoastră, al locuitorilor 
oraşului. Pe această cale vă reamintim că a început 
colectarea taxelor şi impozitelor locale, iar cei care 
îşi plătesc dările până în ultima zi a lunii martie 
beneficiază, şi anul acesta, de o reducere de 10%. 

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Dragi locuitori, 
La începutul lunii lui Mărţişor, să ne găsim o clipă pentru 
a fi cu gândul la cele mai gingaşe fiinţe de pe pământ, 
femeile. Să le aducem mulţumiri tuturor, mame, soţii, 
fiice, prietene, iubite. Ele aduc un strop de fericire în 
viaţa noastră de zi cu zi. Să le oferim flori, să le spunem 
cât de mult le iubim şi cât de mult înseamnă ele pentru 
noi. Le doresc tuturor doamnelor şi domnişoarelor din 
oraşul Făget să aibă parte de fericire şi multă sănătate 
alături de cei dragi. 
Viaţa să le fie o veşnică primăvară!
La mulţi ani, dragile noastre!
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Priorităţi de investiţii în oraşul 
Făget, în 2018

Pentru acest an, 
primăria și-a pro-
pus continuarea 
unor investiții de-
marate în 2017, 
dar și începe-
rea altora noi, în 
toate localitățile 
a p a r ț i n ă t o a r e . 

Fondurile necesare pentru realizarea 
tuturor lucrărilor pe care aleșii locali 
le au în plan provin atât de la bugetul 
local, cât și din surse județene sau gu-
vernamentale. 

Astfel, au fost alocaţi bani de la bugetul 
local pentru continuarea lucrărilor de-
marate anul trecut, care încă nu au fost 
finalizate. Vor fi susţinute investiţii pen-
tru finalizarea lucrărilor la grădiniţa de 

pe strada Mihai Viteazul, se va lucra la 
construirea capelei funerare în Făget, dar 
şi la extinderea reţelei electrice în Co-
lonia Mică şi la realizarea unui teren cu 
gazon sintetic şi nocturnă. Pe lângă toate 
acestea,  reprezentanţii primăriei au în-
tocmit şi o listă de proiecte ce vor dema-
ra anul acesta. Printre ele se numără rea-
bilitarea mai multor drumuri comunale, 
extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 
realizarea a trei sensuri giratorii. 

RESTANȚE 2017
1. Grădiniţa cu 4 grupe de copii pe str. Mihai Viteazul   603.000 lei
2. Lucrări reabilitare accese riverani DN68A 528.000 lei
3. Construire capela funerară în oraşul Făget 705.000 lei
4. Extindere reţea electrică în Colonia Mică 490.000 lei
5. Teren sport cu gazon sintetic şi nocturnă 200.000 lei
6. Construire boxe pentru lemne pe Calea Lugojului nr. 21 480.000 lei

DE EXECUTAT PE 2018
1. Piaţă pentru comercializare articole vestimentare şi încălţă-

minte
350.000 lei

2. Reabilitare drum comunal Temereşti (cămin – pod Bega) 423.000 lei
3. Reabilitare drum comunal Temereşti (pd Bega – DN68A) 520.000 lei
4. Pavarea a 7000 mp străzi în oraşul Făget 645.000 lei
5. Rețele apă şi apă uzată Băteşti pe fonduri PNDL                                   8.400.000 lei
6. Reabilitare şi modernizare centrală termică la Liceul Traian 

Vuia
1.205.000 lei

7. Realizare a 3 sensuri giratorii pe DJ 682                                                   350.000 lei
8. Reabilitare drumuri prin pietruire 350.000 lei   



 Raportul primarului şi al viceprimarului 
asupra stării generale, economice, sociale, culturale și administrative 

a orașului Făget, în 2017

În ședința de Consiliu Local de la 
sfârșitul lunii ianuarie, pe ordinea 
de zi, printre alte subiecte, s-a aflat 
și prezentarea raportului primaru-
lui și al viceprimarului pe anul 2017, 
raport din care vă prezentăm câteva 
aspecte.
  
• în ceea ce priveşte administrarea 
patrimoniului, în evidențele primări-
ei sunt înregistrate 198 de contracte 
de concesiune cu persoane fizice, cu 
o redevență în sumă de 121.970 de 
lei şi 12 contracte de concesiune de 
teren extravilan şi păşune cu persoa-
ne juridice, cu o redevență totală de 
97.492 de lei. De asemenea, se află în 
evidențele primăriei un număr de 16 
contracte de concesiune/închiriere de 
teren intravilan, cu persoane juridice, 
cu o redevență totală de 42.564 de lei. 
Sunt în derulare 98 de contracte de 
închiriere cu persoane fizice, imobile 
cu destinația de locuință, cu o chirie 
totală de 122.734 de lei.

• În 2017, au fost eliberate 63 de cer-
tificate de urbanism, fiind încasată 
suma de 3.963 de lei.

• S-a autorizat construcția a 25 de clă-
diri şi au fost desființate 3 construcții, 
taxa de autorizare încasată fiind în 
suma de 126.398 de lei. De aseme-
nea, au fost prelungite 12 autorizații 
de construire, suma încasată fiind de 
2.516 lei, precum şi trei regularizări 
ale  taxei pentru autorizația de con-

struire, pentru care s-a încasat suma 
de 627,5 lei. La cele menționate se 
adaugă 21 de locuințe terminate din 
fondurile populației şi executate în 
regie proprie, valoare totală fiind de 
4.053.321 de lei. Au fost vândute 
către concesionarii de teren din sa-
tul Colonia Mică 5 loturi de teren, 
pentru construirea de locuințe, pen-
tru care s-a încasat suma de 44.630 
de lei.

•La capitolul Agricultură, în 2017 
s-au întocmit 3 documentații 
de punere în aplicare a hotărâri-
lor judecătoreşti pe probleme de 
fond funciar. Au fost întocmite 
documentații pentru obținerea du-
plicatelor după titluri de proprietate. 
Au fost desfăşurate activități dispuse 
de conducere, cum sunt, de exemplu, 
notele de constatare sau măsurători-
le. Suprafața totală a păşunilor aflate 
în administrarea Consiliului Local 
a fost de 2.564 hectare. Veniturile 
încasate au fost de 58.556 de lei. În 
evidența Registrului Agricol figurea-
ză 2.089 gospodării cu domiciliul în 
localitate şi 557 de gospodării cu do-
miciliul în alte localități. 

• La capitolul Investiții și Lucrări de 
Reparații, situația în anul 2017 a fost 
următoarea
• a. Reparații la Căminul cultu-

ral din Temereşti, în valoare de 
53.550 de lei

• b. Montaj tâmplărie PVC, la Că-
minul Cultural din Temereşti, în 
valoare de 13.599,3 lei

• c. Montaj Pavaj şi borduri în in-
cinta spitalului Orăşenesc Făget 
în valoare de 19.578 de lei

• d. Executare lucrări de acces în 
cimitirul din Jupâneşti, în valoare 
de 58.651,5 lei

• e. executare lucrări la construcția 

„Grădinişa cu 3 grupe, strada 
M. Viteazu nr. 4”, în valoare de 
478.380 de lei

• f. Construire boxe lemne la blo-
curile de pe Calea Lugojului, în 
valoare de 515.120, 83 lei

• g. Executare reparații acoperiş la 
blocurile ANL de pe Calea Lu-
gojului, în valoare de 11.200 de 
lei

• h. Executare reparații acoperiş 
muzeu „Casino” de pe Calea Lu-
gojului, în valoare de 153.264, 7 
lei

• i. Reamenajare locuri de parcare 
în lungul drumului DN 68A, în 
valoare de 438.750 de lei

• j. Lucrări de întreținere accese la 
riverani, etapa I – Calea Lugoju-
lui şi Strada Gheorghe Doja, în 
valoare de 430.660, 8 lei

• k. Executare reparații drumuri 
în unitatea administrativă Făget, 
sat Colonia Mică, în valoare de 
49.258,8 lei

• l. Lucrări de întreținere străzi în 
localitățile Făget şi Temereşti, în 
valoare de 202.556,8 lei

• m. Procurare pergole, două 
bucăți, şi bănci, 24 de bucăți, în 
valoare 37.889, 6 lei

• n. Procurare mese pentru piața 
agroalimentară, 33 de bucăți, în 
valoare de 48.537,7 lei

• o. Finalizare şi inaugurare Piață 
Agroalimentară în valoare totală 
de 2.293.900 lei

(continuarea în pagina 3)
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• În domeniul Protecției Sociale, în 
2017 au fost acordate ajutoare sociale 
unui număr de 27 de familii şi per-
soane singure, suma totală fiind de 
56.965 de lei. Valoarea ajutoarelor 
de urgență acordate a fost de 18.984 
de lei, unui număr de 73 de familii şi 
persoane singure. Serviciul Public de 
Prestări Servicii Sociale a funcționat 
cu o medie de 75 de asistenți perso-
nali ai persoanelor cu handicap grav 
şi 26 de reprezentanți legali. Tota-
lul sumei alocate este de 1.746.025 
de lei. În ceea ce priveşte acordarea 
alocației pentru sprijinul familiei, la 
sfârşitul anului 2017, se aflau în plată 
un număr de 121 de dosare. Cu oca-
zia sfintelor sărbători de Paşti, au fost 
acordate pachete cu alimente unui 
număr de 240 de persoane şi fami-
lii, cu valoare de 22.946 de lei. Cu 
ocazia sfintelor sărbători de Crăciun 
au fost acordate pachete cu dulciuri 
pentru copiii din grădinițele şi şcolile 
cu clasele I-IV din Făget şi satele 
arondate, precum şi pachete cu ali-
mente pentru persoanele şi familiile 
nevoiaşe. Numărul acestor pachete a 
fost de o mie pentru copii, în valoare 
totală de 34.748 de lei, şi 200 pen-
tru persoanele şi familiile nevoiaşe, 
în valoare totală de 13.474 de lei. În 
ceea ce priveşte ajutorul de încălzire 
a locuinței cu lemne, pentru perioa-
da de iarnă noiembrie 2017 – martie 
2018, pentru beneficiarii de ajutor 
social, în număr de 24 de familii şi 
persoane singure, s-a plătit integral 
(pentru cele cinci luni de iarnă), suma 
de 6.960 de lei

• În cursul anului 2017 nu au fost 
distribuite alimente prin programul 
POAD. S-au întocmit anchete soci-

ale pentru acordarea de burse şcolare 
(13), pentru divorț/încredințare mi-
nori/ stabilire domiciliu minori/ 
stabilire program de vizită/ majora-
re pensii de întreținere minori (25), 
acordare ajutor judiciar (4), punere 
sub interdicție (4), audiere martor 
minor (1); Au fost întocmite an-
chete de reevaluare a situației mi-
norilor aflați în plasament/centre 
rezidențiale(6). Au fost întocmite 
27 de dosare pentru acordarea de 
stimulent educațional (tichete de 
masă în valoare de 50 de lei/copil), 
pentru preşcolarii care frecventează 
grădinița. De asemenea, s-au de-
pus 100 de dosare pentru acordarea 
indemnizației de creştere a copilului 
sau stimulentului de inserție. La can-
tina socială activitatea s-a desfăşurat 
şi în anul trecut în colaborare cu Li-
ceul Teoretic Traian Vuia şi grădinița 
PP Făget, beneficiind de masă gratu-
ită 8 preşcolari, 22 de şcolari şi 25 de 
elevi la centrul de zi Patriarh Miron 
Cristea. La cantina socială a oraşului 
au beneficiat de servicii 53 de persoa-
ne.

• La Activitatea Sportivă, incluzând 
echipa de fotbal Flacăra Făget, care 
a activat în Divizia D, precum şi 
activitățile şi concursurile sportive 

organizate sub egida Consiliului Lo-
cal Făget au fost cheltuiți 100.989 de 
lei

• Dintre manifestările organizate în 
2017, se detaşează Zilele Făgetului, 
din august, dar şi Târgul de Crăciun 
(Festivalul de Colinde) din decem-
brie. Tot în ceea ce priveşte latura 
culturală, de remarcat este susținerea 
financiară şi materială a lăcaşelor 
de cult: Biserica Ortodoxă Făget – 
45.000 de lei, Biserica Catolică Fă-
get – 1000 de lei, Biserica Ortodoxă 
Begheiu Mic -2.500 de lei, Biserica 
Ortodoxă Băteşti – 2.000 de lei. În 
total, pentru susținerea financiară a 
lăcaşelor de cult a fost cheltuită suma 
de 50.500 de lei. 

PRIMAR
 Prof.Marcel Avram

VICEPRIMAR
Ec. Vasile Sita

De Ziua Femeii, 
le doresc tuturor doamnelor 
și domnișoarelor, celor care 

întruchipează în modul cel mai 
gingaș veșnicia primăverii, să 
aibă parte numai de bucurii și 
împliniri! Să aveți primăvara 

în suflete și în priviri! 
La mulți ani!

Primar Marcel Avram



Poftiţi la bunătăţi! 
O NOUĂ EDIȚIE A TÂRGULUI APICOL, LA FĂGET 
Se pregătește de start a XIV-
a ediție a unuia dintre cele 
mai dulci târguri din zona 
de vest a țării. Apicultori din 
regiune vor aduce o mulțime 
de bunătăți la Făget, în 
cadrul Târgului Apicol – 
Sărbătoarea Apiculturii 
Bănățene.

Crescătorii de albine îşi vor 
prezenta producția de miere, 
dar şi echipamentele pentru 
apicultură. Astfel, vizitatorii 
vor putea cumpăra direct de la 

producători miere de cea mai 
bună calitate, dar şi o gamă 
largă de produse apicole, pro-
duse bio, uleiuri naturale, si-
ropuri din plante şi produse 
cosmetice. 

Târgul va avea loc în 17 mar-
tie, iar expozanții îşi vor pre-
zenta marfa pe platoul din 
spatele sălii de sport din Fă-
get. 
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Naşteri 

Petrovici Maia-Nicoleta
Olaru Anastasia

Peperigeanu Antonia-
Ștefania

Palarie Damaris-Eunice
Dragoșin Sabina-Antonia
Bumbu Dominic – David

Crăciunescu Antonia-Maria
Hîrțu Isaia-Alexandru

Caia Mihai-Sorin
Să crească mari și sănătoși! 

Felicitări părinţilor!

Decese

Lupulescu Leonte
Savu Ana

Stănescu Ioan-Nicolae
Lupulescu Luminița-Violeta

Dejica Monica-Sofica
Lazăr Nicolaie

Dumitrescu Silvia
Vozma Ana

Isfănescu Dorel-Simeon
Lupulescu Ileana

Peicuți Petru
Horga Nicoleta
Ivașcu Samuil

Moldovan Ioan
Surd Viorel 
Cinca Sorin

Lazăr Rodica
Chiricescu Ecaterina

Pancan Steluța
Stoian Marius
Barbos Maria
Halasy Iosif

Pal Alexandru-Atila
Dumnezeu să-i  

odihnească în pace!

RETURUL LIGII A IV-A 
STĂ SĂ ÎNCEAPĂ 

FĂGETUL E LA MIJLOCUL CLASAMENTULUI
Venirea lunii martie aduce și reluarea campionatului la nive-
lul Ligii a IV-a. CSO Făget a iernat în acest sezon pe poziția 
a 12-a cu 18 puncte. Punctele au fost obținute din 5 victorii 
și trei remize.

Formația noastră va începe partea a doua a sezonului pe teren 
străin. Făgețenii vor înfrunta Voința Biled, echipă aflată pe lo-
cul 8, la 7 lungimi distanță de CSO Făget. În duelul din tur, 
cele două formații şi-au împărțit punctele, după ce au încheiat 
la egalitate, 2-2.

Prima partidă pe teren propriu din retur este programată în 
17 martie, când la Făget vine formația de pe locul al doilea în 
liga a IV-a, ACS Dumbrăvița. Făgetul va întâlni actualul lider, 
Timişul Șag, în etapa a IV-a, tot pe teren propriu.

Căsătorii
Tanasiu Silviu-Petru și 

Ursu Coca-Mădălina
Tuda Denis Alex și Moda Carmen

Neagu Daniel și Burlacu Otilia
Erdely Iosif și 

Sereu Camelia-Corina
Ion Constantin și 

Slobodă Cristina-Daniela

Le urăm “Casă de Piatră”!

A început 
colectarea 

taxelor și a im-
pozitelor locale 

Făgețenii care vor plăti in-
tegral impozitele și taxele 
locale, până la data de 31 
martie 2018, vor beneficia 
de o reducere de 10% din 
valoarea acestora. 
Impozitele şi taxele cu va-
loare mai mare de 50 de 
lei pot fi achitate în două 
tranşe: jumătate până la 
data de 31.03.2018, cealal-
tă jumătate până în data de 
30.09.2018, însă în acest caz 
bonificația nu mai este apli-
cabilă. 

Investiții importante, 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Buna gestionare a banilor 
publici și atragerea de fon-
duri pentru investiții din 
alte surse este o prioritate 
pentru administrația publi-
că din Făget. 

Astfel, atât anul trecut, cât 
şi anul acesta, reprezentanții 
oraşului nostru au reuşit să 
depună proiecte şi să pri-
mească finanțare pentru a re-
aliza o serie de investiții, prin 
Programul Național de Dez-
voltare Locală(PNDL).

Anul trecut s-a lucrat, din 
fonduri guvernamenta-
le, la reabilitarea şcolilor şi 
grădinițelor din mai multe 
localități aparținătoare, iar 7 
astfel de lucrări au fost finali-
zate şi una este în desfăşurare. 
De asemenea, în cadrul unu-
ia dintre proiectele câştigate, 
s-au făcut lucrări de moder-

nizare a drumurilor.  Iar pen-
tru anul acesta, autoritățile au 
semnat deja contractul pentru 
un nou proiect finanțat prin 
PNDL şi urmează ca în cu-
rând să aibă loc procedura de 
achiziție. De asemenea, un al 
doilea proiect se află în pre-
zent la analiză la Ministerul 
Dezvoltării şi urmează ca, 
odată finalizată această pro-
cedură, primarul Făgetului să 
fie chemat la Bucureşti pen-
tru semnarea contractului. 


