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R  O  M  Â  N  I  A 
JUDEŢUL  TIMIŞ 
ORAŞUL  FĂGET 
P   R   I   M   A   R   
 
 

          RAPORTUL  PRIMARULUI 
             asupra stării generale, economice, sociale, culturale 
                  şi administrative a oraşului Făget, în anul 2021 
 
 
 STAREA ECONOMICĂ 
 
 

 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI  
 

  
a) Închirieri, concesionări, achiziţii 

 
  

 În ce priveşte administrarea patrimoniului este de menţionat că în anul 
2021 în evidenţele primăriei sunt înregistrate la data de 31 decembrie 2021, 
pentru persoane fizice: 
                 -89 contracte de concesiune loturi de case în intravilan 
(Colonia Mică şi Făget)-  cu o redevenţă totală de 54.377 lei; 
     -2 contracte de concesiune teren extravilan (păşune)- cu o 
redevenţă în valoare de 4.513 lei; 
                -116 contracte de închiriere suprafeţe de pajişti aflate în 
domeniul public sau privat  cu o redevenţă în valoare de 127.335 lei; 
                 -96 contracte de închiriere apartamente cu destinaţia de 
locuinţă cu o redevenţă în valoare de 127.107 lei 
 
 Respectiv pentru persoane juridice: 
                -13 contracte de concesiune teren extravilan  şi  păşune cu o 
redevenţă totală de 72.940 lei, din care 7 contracte de închiriere păşune- 
cu o redevenţă de 12.721 lei, 2 contracte teren extravilan pentru stupină 
cu o redevenţă de 150 lei, 2 contracte de concesiune teren extravilan  cu 
o redevenţă de de 58.936 lei 1 contract arendă teren arabil intravilan cu o 
redevență de 433 lei şi 1 contract arendă teren arabil extravilan  cu o 
redevenţă de 700 lei;  

-13 contracte de concesiune/închiriere teren intravilan cu o  
redevenţă totală de 49.217 lei. 

-19 contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât  
locuinţă,  cu o chirie totală de 174.829 lei. 
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 b) Autorizaţii, certificate  
 
         În anul 2021  au fost eliberate un număr de 76 certificate de urbanism 
fiind încasată suma de 2.950,20 lei, din  care 29  certificate de urbanism  
pentru construire clădire, 20 certificate de urbanism pentru probleme 
notariale, 5 certificate de urbanism pentru desfiinţare  clădiri şi 22 
certificate de urbanism pentru diverse. 

 S-a autorizat construirea a 20 clădiri, taxa de autorizare fiind de 
21.017 lei; din regularizări  ale taxei de autorizație de construire s-a 
încasat suma de 5.894,50 lei. 

În anul 2021 din fondurile proprii au fost executate și finalizate un 
număr de 17 case de locuit. 

Au fost vândute către concesionarii de teren din satul Colonia 
Mică 6 loturi de teren pe care sunt edificate 6 case familiale, pe care s-a 
incasat suma de 58.076 lei. 

 
   

Administrarea şi întreţinerea pajiştilor 
 

  
Suprafaţa totală a păşunilor aflate în administrarea Consiliului local a 

fost în anul 2021 de  2.564 ha. Din suprafaţa totală există încheiate contracte 
de închiriere pentru suprafaţa de 1388,30 ha. 

În urma analizei efectuate, Consiliul local a repartizat suprafaţa de 
păşune astfel: 
  -42,52 ha a fost concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale 
Colonia Mică; 
  -1195,45  ha a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine. 
  -99,00 ha a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine 
P.F.A. 
  -51,30 ha  a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine I.I. 
 Veniturile încasate au fost de 131.848 lei de la persoane fizice şi 
12.721 lei de la persoane juridice.  
 
 În cursul anului 2021 au fost încheiate 92 contracte de arendă și au fost 
depuse la Direcția Agricolă Timiș un număr de 46 dosare privind vânzarea 
terenului extravilan conform Legii nr. 17. 

 
Registrul agricol 

 
Sunt înregistrate un număr de 2150 gospodării cu domiciliul în 

localitate după cum urmează:  
-1088  poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în FĂGET; 
-144 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în COLONIA MICĂ; 
-129 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în BRĂNEȘTI; 
-174 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în BICHIGI; 
-168 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în TEMEREȘTI; 
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-50 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în JUPÎNEȘTI; 
-124 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în BEGHEIUL MIC; 
-137 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în BĂTEȘTI; 
-72 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în BUNEA MARE; 
-64 poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în POVÎRGINA; 

      precum și  606 exploataţii agricole fără personalitate juridică cu 
domiciliul fiscal  în altă localitate, care utilizează suprafeţe agricole 
şi/sau deţin efective de animale pe raza localităţii și 60 de poziții ale 
persoanelor juridice. 

În anul 2021, mai precis în perioada 1 mai -31 iulie 2021 s-a desfășurat  
activitatea de colectare a datelor în cadrul recensământului general agricol. 

De asemenea, în cursul anului 2021 au fost eliberate producătorilor 
agricoli un număr de 13 atestate de producător, respectiv un număr de 13 
carnete de comercializare. 

Au fost înregistrate un număr de 767 cereri și eliberate adeverințe 
pentru subvenții în agricultură  acordate de A.P.I.A. 

A fost operat un număr de 564 cereri privind înregistrări, modificări, 
completări ale membrilor, efectivelor de animale sau suprafețelor și 
categoriilor de teren agricol  la  pozițiile din registrul agricol. 

S-a eliberat un număr de 463 adeverințe pentru diferite trebuițe: 
schimbare carte de identitate, burse școlare, ajutoare sociale, etc. 
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INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI DE REPARAŢII 
 
 

 Enumerăm câteva dintre investiţiile realizate la nivelul Oraşului Făget în 
anul 2021. 
 Celelalte investiţii se regăsesc în documentaţia privind execuţia 
bugetară. 

 

1.Lucrări de curățare și decolmatare pârâu Redina  
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2.Lucrări de decopertare, excavare, nivelare și curățare pe Calea 

Bichigiului, în oraș Făget   
 

 

  

 
 

3.Lucrări de reabilitare acoperiș blocuri ANL, în orașul Făget  
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4.Lucrări de pavare, montaj rigole și betonat la Catedrala Ortodoxă 

din orașul Făget 
 
 

 
 

 

5.Lucrări de reparații generale și renovare clădire TBC, în Oraș 
Făget  

 
6.Realizare ansambluri de joacă și fitness în Orașul Făget și 

Colonia Mică. 
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7.Lucrări de reparații și renovare la Căminul Cultural din localitatea 
Bătești 
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8.Lucrări de întreținere străzi pe raza UAT Făget.  
9.Montare dale pavaj la piața pentru comercializare articole 

vestimentare și încălțăminte, în Oraș Făget 
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10.Lucrări de reparații prin plombare cu mixturi asfaltice pe raza 
UAT Făget  
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11.Lucrări de tencuire a clădirilor reabilitate din incinta Primăriei 
vechi, situată pe Calea Lugojului, nr.12  

 

 
 

 

 

12.Lucrări de îmbrăcare a străzilor cu mixtură asfaltică la parcarea 
Bisericii  Penticostale, alei Gradinița PP, în orașul Făget  
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13.Confecționare și montare tâmplărie din PVC cu geam 

termoizolant la Căminul Cultural din sat Bunea Mare, Oraș Făget.  
 
 
 

        
 

 
14.Identificare topo- cadastrală, intabulare drumuri comunale, DC 

98 Făget - Bunea Mare.  
 
 
15.Lucrări de reparații – drumuri pietruite în satul Bătești, Oraș 

Făget  
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16.Lucrări de pavare și asfaltare  pe strada Unirii, Oraș Făget. 
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Au fost executate în regie proprie prin Serviciul Gospodăria 

Orăşenească –Serviciul de salubrizare-Măturatul, spălatul, stropirea şi 
întreţinerea căilor publice şi  Serviciul de salubrizare-Curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheţ: 

1. Lucrări de întreţinere şi curăţenie stradală în Oraşul Făget 
2.Întreţinerea şi curăţirea  parcurilor aparţinând domeniului public al  

Oraşul Făget; 
3.S-au executat : 
          -lucrări de curăţire în intrările în localităţi şi în pieţele Oraşului 

Făget; 
 -lucrări de întreţinere a spaţiului verde în 12 cicluri de cosit pe 

străzile  C.Lugojului, 1 Decembrie 1918, Gh.Doja, G.Gârda, C.Brediceanu 
precum şi încărcatul şi transportatul  materialului rezultat; 

 -lucrări de igienizare (zugrăveli) la sediul Primăriei Oraşului Făget 
de pe Calea Lugojului nr.12; 

 -amenajarea de spaţii; 
 -aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă. 
 -betonat curtea sediului vechi al Primăriei Făget de pe Calea 

Lugojului nr.12, în suprafață  de 350 mp; 
 -decolmatarea unor albii cu ajutorul excavatorului în Făget- Partea 

Românească precum și în spatele clădirii SC INCA TEX SRL. 
4.La începutul anului 2021 au fost executate în lunile ianuarie-februarie 

acţiuni de curăţire a șanțurilor pentru scurgerea apei pluviale din parcări și 
stații de autobuz din Făget şi satele aparţinătoare şi de depozitare  a 
materialului antiderapant la S.C. Transport Mixt Făgețeana SA și în 
localitatea Bunea Mare. 

 
 

 STAREA  SOCIALĂ 
  
 
  1.Protecţia socială 
 
 
  În domeniul protecţiei sociale, Primăria Făget a desfăşurat 
următoarele activităţi : 
 
 

a).Acordarea venitului minim garantat 
 

În anul 2021 au beneficiat de ajutor social un număr de 10 
familii/persoană singură. Suma totală a ajutoarelor sociale a fost de 24.662 
lei, plata acestora fiind făcută de către Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Timiş. 
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    b).Acordarea de ajutoare de urgenţă  
 
 De asemenea, au fost acordate persoanelor nevoiaşe, ajutoare de 

urgenţă. Un număr de 21 familii/persoană singură au beneficiat de aceste 
ajutoare, valoarea lor însumând 6.338 lei. Suma respectivă a fost suportată 
de bugetul local al Oraşului Făget.  

 
 

    c).Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei- 
consumatorul vulnerabil 
 
Pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne în lunile 

noiembrie 2021-martie 2022 a fost depus un număr de  58 cereri, aprobate 
54, suma  acordată fiind de 60.280 lei, de la bugetul de stat.  

De la bugetul local, pentru încălzirea locuinței, a fost aprobată și 
acordată, prin Consiliul local Făget, suma de 640 lei pentru 4 persoane. 

1.Pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022 au fost aprobate 54 
cereri pentru acordare supliment combustibil solid, în sumă de 1080 lei și 
52 cereri pentru supliment energie electrică în sumă de 1.560 lei. Sumele 
sunt alocate de la bugetul de stat. 

2.Pentru lunile decembrie 2021- martie 2022 au fost aprobate un număr 
de 14 cereri ajutoare pentru combustibili solizi, suma de plată de la 
bugetulde stat fiind de 13.184 lei. 

Suplimentul pentru combustibilul solid , pentru aceeași perioadă, a 
fost aprobat pentru 14 persoane,  în cuantum total de 280 lei iar 
suplimentul pentru energie electrică a fost aprobat pentru 11 persoane, în 
sumă de 330 lei . Sumele alocate sunt de la bugetul de stat. 

 
 

  d).Acordarea alocaţiei de susţinere a familiei 
 
          În ceea ce priveşte acordarea alocaţiei pentru sprijinul familiei în anul 
2021 au existat în plată un  număr de 68 dosare din care 57 dosare pentru 
familiile cu ambii părinţi şi 11 dosare pentru familiile monoparentale. În 
cursul anului 2021 au fost aprobate 7 dosare pentru familiile cu ambii 
părinţi; de asemenea au fost încetate un număr de 27 dosare de ASF 
motivate prin depăşirea de cuantum, împlinirea vârstei majoratului a copiilor 
incluşi în dosar precum și încetarea la cerere. La sfârşitul anului 2021 se 
aflau în plată un număr de 48 dosare dintre care 40 dosare pentru familiile 
cu ambii părinţi şi 8 dosare pentru familiile monoparentale.    
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e).Implementarea Programului Operaţional de Ajutorare a  
Persoanelor Defavorizate la nivelul Oraşului Făget 

 
În cursul anului 2021 prin Programul Operaţional de Ajutorare a  

Persoanelor Defavorizate la nivelul Oraşului Făget au fost desfăşurate 
următoarele acţiuni: 

 -acordarea de pachete cu alimente-  s-a desfăşurat în două  
tranşe, după cum urmează: 

A). Prima tranșă: 540 beneficiari din care: 17 beneficiari VMG,  
288 beneficiari ASF, 108 persoane cu handicap grav, adulți și copii și 127 
persoane aflate în situații critice de viață. 
  A doua tranșă: 540 beneficiari, din care: 15 beneficiari VMG, 252 
beneficiari ASF, 106 persoane cu handicap grav, adulți și copii și 167 
persoane aflate în situații critice de viață. 

 -acordarea de produse de igienă- s-a desfăşurat pe parcursul a 
două tranşe, astfel: 
                   B). Prima tranșă: 540 beneficiari din care: 17 beneficiari VMG, 
295 beneficiari ASF, 107 persoane cu handicap grav, adulți și copii și 121 
persoane aflate în situații critice de viață. 

A doua tranșă: 540 beneficiari, din care: 17 beneficiari VMG, 245  
beneficiari ASF, 104 persoane cu handicap grav, adulți și copii și 174 
persoane aflate în situații critice de viață. 

 
În anul 2021 a continuat implementarea prevederilor OUG nr. 

115/2020, care vine în sprijinul persoanelor vârstnice. În acest sens au fost 
deserviți 109 pensionari în vârstă de 75 de ani şi peste această vârstă, care 
au cuantumul pensiei la nivelul indemnizaţiei sociale şi care au beneficiat prin 
Schema Naţională de Sprijin pentru persoane vârstnice şi pentru persoane 
fără adăpost, de masă caldă pe bază de tichet social pe suport electronic. 
 

 
 f).Acordarea alocaţiei  de stat, a indemnizaţiei pentru 

creşterea copilului și a tichetelor sociale pentru grădiniță 
 

 În anul 2021 au fost prelucrate 97 dosare pentru acordarea alocaţiei 
de stat, 90 dosare pentru acordarea indemnzaţiei de creştere a copilului 
sau stimulentului de inserţie, 70 cereri de modificare a dosarelor aflate 
în evidenţă. A fost întocmită documentația pentru 18 dosare de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniță. 
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  g).Acordarea serviciilor de cantină socială 
 
  La  cantina socială activitatea s-a desfăşurat şi în anul trecut, în 
colaborare cu Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’, Grădiniţa PP Făget şi 
S.C.DIAPEX S.R.L., beneficiind de masă gratuită un număr  de 2 preşcolari  
şi 25 asistaţi  în cadrul Centrului de Zi ,,Patriarh Miron Cristea’’. 
Activitatea la liceu şi grădiniţă a fost întreruptă pe peroada suspendării  
cursurilor. 
La cantina socială a oraşului au beneficiat de servicii un număr de 31 
persoane. 
 
 
 Protecţia persoanelor cu handicap (minori şi adulţi) 
 

Serviciul public de prestări servicii sociale a  funcţionat şi în anul 2021 
cu o  medie de 83  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 34 
reprezentanţi legali. Total sumă alocată 3.231.183 lei. Din aceştia 
2.737.090 lei pentru asistenţi personali şi 492.707 lei indemnizaţii pentru 
reprezentaţi întreţinere persoane cu handicap. 

Tot în cadrul acestui serviciu au fost încheiate 15 contracte cu familiie 
care au în întreţinere minori cu dizabilităţi, contracte prin care se asigură 
facilitarea accesului copilului şi familiei la serviciile şi intervenţiile  prevăzute 
în planul de servicii individualizat.  

De asemenea, au fost întocmite în cursul anului 2021 un număr de 30 
dosare cu privire la alocarea unor drepturi băneşti lunare de care 
beneficiază elevii cu cerinţe educaţionale speciale care sunt integraţi în 
învăţământul de masă, în cazul de faţă Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget. 

 
  SPRIJIN ACORDAT BISERICILOR  

 
  În anul 2021 în ceea ce priveşte latura culturală, de remarcat este 
susţinerea financiară şi materială a lăcaşelor de cult enumerate mai jos cu 
următoarele sume: 
         Biserica Penticostală ,,Efrata’’-                              10.000 lei 
                 
                 Parohia  Ortodoxă Română Begheiu Mic                5.000 lei  
 
                 Parohia  Ortodoxă Română Bătești                         5.000 lei 
                 Biserica Romano-Catolică                                      10.000 lei 
         În total a fost cheltuită suma de 30.000 lei. 
 
  SPORT 
   La activitatea sportivă, incluzând echipa de fotbal Club Sportiv 
Orășenesc Făget, care a activat în Liga 5 județeană, s-a cheltuit suma  
79.179  lei. 
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STAREA ADMINISTRATIVĂ 
    

Activitatea serviciilor de administraţie publică 
 

                  Activitatea Serviciul economic, în domeniul stabilirii, urmăririi şi 
încasării   veniturilor     conform prevederilor  Legii 227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, s-a derulat prin 
compartimentul impozite şi taxe  unde  au funcţionat un număr de 4 salariaţi 

cu atribuţii specifice. 
    
   În anul 2021  au existat în evidenţa informatizată pentru încasarea  
persoanelor fizice : 
 
 -un număr de 2466 poziţii rol la impozit pentru clădiri 
 -un număr de 1959 poziţii rol la impozit pentru teren intravilan 
 -un număr de 1889 poziţii rol la impozit pentru teren extravilan 
 -un număr de 840 poziţii rol la impozit pentru  mijloace de transport 

-un număr de 2530 poziţii rol la impozit pentru curţi 

 
Respectiv pentru impozitarea persoanelor juridice un număr total 

de 480 poziţii de rol, din care pentru: 
 

 -un număr de 95 poziţii rol cu impozit pentru 167 clădiri  
 -un număr de 4 poziţii rol cu impozit pentru 7 terenuri intravilane 
 -un număr de 47 poziţii rol cu impozit pentru 360 terenuri extravilane 
 -un număr de 111 poziții rol cu impozit pentru 651 mijloace de 
transport 
 -un număr de 101 poziţii rol cu impozit pentru 147 curţi 
 -un număr de 77 poziţii rol cu taxă firmă/afişaj 
          -un număr de 15 poziţii rol cu  taxă pe clădiri  
          -un număr de 13 poziţii rol cu taxă pe teren intravilan 
          -un număr de 13 poziţii rol cu taxă pe teren extravilan/păşune/arabil 
extravilan 
   

  La sfarşitul anului 2021 figurează cu restanţe la persoane fizice: 
 
 -un număr de 280 poziţii rol la impozitul pentru cladiri 
 -un număr de 320 poziţii rol la impozitul pentru teren intravilan 
 -un număr de 216 poziţii rol la impozitul pentru teren extravilan 

  De asemenea, în cursul anului 2021 au fost: 
   -procesate un număr de 1836 cereri; 
   -eliberate un număr de 1358 adeverințe pentru acordare 
subvenții în agricultură și pentru ajutoare de încălzire a locuinței în 
sezonul rece precum și  1486 certificate fiscale 
   -impuse un număr de 840 autoturisme; 
   -radiate un număr de 595 mijloace de transport; 
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   -scutite de impozite pe clădiri/teren și mijloace de 
transport un număr de 44 persoane cu handicap;  
   -întocmite răspunsuri pentru 235 adrese interne și 
externe. 
 

Respectiv persoane juridice: 
 

 -un număr de 9 poziţii rol  la impozit pentru clădiri 
 -un număr de 11 poziţii rol  la impozit pentru curți/construcții și teren 
intravilan 
 -un număr de 6 poziţii rol la impozitul pentru teren extravilan 
 -un număr de 18 poziţii rol la impozitul pentru mijloace de transport 
 -un număr de 17 poziţii rol cu taxa firmă/afişaj 

-un număr de 2 poziţii rol cu taxa pe clădiri  
-un număr de 5 poziţii rol cu taxa pe teren intravilan 
 Pentru un număr de 5 societăți s-a încasat taxa pentru eliberare 

/vizare autorizație desfășurare activități COD CAEN 561-Restaurante, 
563-Baruri și alte activități de servire a băuturii. 

 Pentru un număr de 32 societăți s-a încasat taxa pentru 
orar/autorizație de funcționare. 
                   Pentru un număr de 2 societăți s-a încasat taxa pentru 
autorizație transport în regim de taxi. 
  Pentru 1 societate s-a încasat taxă pentru autorizație taxi/auto 
  Au fost întocmite. 

-răspunsuri pentru 61 adrese provenite de la executori judecătorești, 

ANAF, Poliție , Judecătorie și primării; 
 -145 certificate fiscale; 
-174 înștiințări de plată și note de plată; 
-91 dosare pentru înregistrare mijloace de transport; 
-33 poziții  de rol pentru înregistrare societăți. 

  În anul  2021 a fost depus pe rolul Tribunalului Timiș un dosar 
privind deschiderea procedurii de insolvență pentru o societate în vederea 
recuperării sumelor restante cu care figurează în evidențele fiscale.  
                   La data de 10 ianuarie 2022 suntem înscriși la Masa Credală în 
vederea recuperării sumelor restante cu care figurează la bugetul local un 
număr de 4 societăți/persoane juridice. Pentru acestea se întocmesc periodic 
adrese, vot prin corespondență privind Adunarea Creditorilor și situațiiprivind 
reactualizarea sumelor în Tabelul creditorilor, care se comunică și se depun 
la Tribunalul Timiș și Prahova, respectiv lichidatorilor judiciari. 
  Totodată, în cursul anului 2021 s-a finalizat și recuperat toată 
suma datorată de o societate/persoană juridică la bugetul local, deschiderea 
procedurii de insolvență fiind solicitată de către noi Tribunalului Timiș în anul 
2017. 
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  Implementare proiecte  
 

În anul 2021 s-au continuat procedurile de implementare a proiectului 
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş - aglomerarea Făget” etapa a-II-a de către Aquatim SA. 

În anul 2021 s-a finalizat implementarea proiectului: 
1. „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul 
Timiş” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – FEADR, valoarea 
totală a proiectului, TVA inclus, a fost de 422.455,43 lei, din care contribuţia 
nerambursabilă a fost de 421.335,12 lei şi contribuţia de la bugetul local de 
1.120,31 lei. 

În anul 2021 s-a continuat implementarea proiectelor: 
1. „Rețele de apă – apă uzată în localitatea Bătești, orașul Făget, județul 

Timiș” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală – PNDL II, valoarea 
totală a proiectului, TVA inclus, este de 8.680.510,79 lei, din care contribuţia 
nerambursabilă este de 8.295.593,54 lei  şi contribuţia de la bugetul local 
este de 384.917,25lei. 
2. ,,Rețele de apă – apă uzată în localitatea Begheiu Mic, Orașul Făget, 
județul Timiș“ prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală – PNDL II, 
valoarea totală a proiectului, TVA inclus, este de 6.748.736,59 lei, din care 
contribuţia nerambursabilă este de 6.396.727,12 lei  şi contribuţia de la 
bugetul local este de 352.009,47 lei. 
 
  Autorizaţii de funcţionare  
 

În anul 2021 s-au eliberat 4 autorizații de funcționare pentru activitatea 
de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, avizul orarului de 
funcţionare și 1 autorizaţie de taxi pentru executarea serviciului public de 
transport persoane în regim de taxi. 

În anul 2021 s-au vizat 23 autorizații de funcționare pentru activitatea 
de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, avizul orarului de 
funcţionare, 1 autorizaţie de transport în regim de taxi și 4 autorizații  pentru 
desfăşurarea de activităţi conform Cod CAEN 561-563-932. 

 
 

  Liberul acces la informațiile de interes public și integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice 

 
În baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare, au fost depuse şi le-au fost 
asigurate accesul unui număr de 4 solicitări pentru furnizarea de informaţii de 
interes public. 

Au fost depuse şi transmise la A.N.I. copii certificate ale declaraţiilor de 
avere şi declaraţiilor de interese, pentru anul 2021, date de: primar, 
viceprimar, 14 consilieri locali, 2 funcţionari publici de conducere şi 16 
funcţionari publici din cadrul primăriei. 
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Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 a 
fost întocmit Planul de integritate, Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 – SNA - 
Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 
precum şi indicatorii de evaluare, Raportul de evaluare a riscurilor şi 
vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere. Au fost completate 
chestionare privind identificarea nevoilor APL în procesul de implementare 
SNA 2016-20120 şi anexele din Metodologia de identificare a riscurilor și 
vulnerabilităților la corupție.  

 
 Achiziţii publice 
 
Conform Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice şi 

Hotărârii Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, achiziţiile publice în anul 2021 au fost realizate prin intermediul 
Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP). Au fost efectuate achiziţii 
publice de servicii, produse şi lucrări cuprinse în 60 de coduri CPV care au 
făcut obiectul achiziţiilor directe. 

 
 
Acordarea unor drepturi pentru veteranii de război, văduvele de 

război și văduvele veteranilor de război 
 
 
Au fost distribuite în 2021 pentru un număr de 21 veterani de război, 

văduve de război şi văduve de veterani de război, biletele gratuite de 
călătorie CFR și au fost acordate de către Asociația Veteranilor și Văduvelor 
de război, filiala Timiș. 

 
  
 

Managementul situaţiilor de urgenţă  
 
 În luna ianuarie- am efectuat intervenții la dezăpezit și am asigurat  

permanența în cadrul Primăriei Făget. 
  Am întocmit documentația necesară în vederea ridicării și 
transportului animalelor bolnave de pesta porcină. 
  În data de 21.03.2021, 06.05.2021 și  16.07.2021 am  intervenit în 
gospodăriile afectate de furtună și ploi torențiale precum și în caz de 
incendiu. 

  Am participat la instructaje organizate de  ISU Timiș. 
  În vederea respectării măsurilor COVID 19 privind prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei, am aigurat organizarea și funcționarea unui 
centru de vaccinare pe str.Vasile Alecsandri. 
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 Protecția mediului 
 
 În domeniul protecţiei mediului, ca urmare a încetării contractului 
privind salubrizarea localităților, încheiat între ADID Timiș și operatorul S.C. 
BRAI-CĂTA SRL, a fost încheiat un nou contract de prestări servicii pentru 
ridicarea și transportul deșeurilor de la populație (menejer și reciclabil) cu 
operatorul S.C. PEJ COMPANY SRL.  

Pentru primirea în deponeu și cântărirea deșeurilor menajere s-a 
încheiat un contract cu S.C. POLARIS M HOLDING SRL iar pentru ridicarea 
și transportul deșeurilor din sticlă s-a încheiat contract cu SC VIELE 2005 
SRL. 

Am procedat la îndepărtarea arborilor uscați de pe domeniul public și 
replantarea puieților. 

Am încheiat proces verbal de primire a rețelelor de apă din localitățile 
Bichigi, Temerești și Colonia Mică de la APA VIEȚII   și de predare a acestora 
către S.C. AQUATIM SA. 

Am organizat acțiuni de ridicare de la populație și societăți comerciale 
de pe raza UAT Făget  a deșeurilor electrice și electronice. 

 
 
 Securitatea și sănătatea în muncă 
 
 În acest domeniu au fost organizate instructaje de securitate și 

sănătate în muncă și în domeniului situațiilor de urgență pentru persoanele 
angajate și pentru cele care prestează muncă în folosul comunității, conform 
Ordinului nr.3577/831 din 15 mai 2020- respectarea măsurilor Covid 19. 

 În domeniul STPS-ului au fost actualizate carnetele de 

mobilizarea, situația obiectivelor de infrastructură teritorială, monografia 
economico-militară, toate acestea fiind întocmite la solicitarea Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin Structura Teritorială 
pentru Probleme Speciale Timiș. 

 Ca responsabil și cu desfășurarea activităților sportive, m-am 

ocupat îndeaproape pentru participarea Clubului Sportiv Orășenesc Făget în 
Liga a-V-a, seria a IIII-a în cadrul sezonului 2021-TUR -2022 RETUR. Echipa 
a obținut locul 5 din 16 echipe participante. Pe parcursul a 15 etape, echipa a 
înregistrat 9 victorii, 1 meci egal și  5 înfrângeri. 

 
 
 
 
 
 
    

  



23 

 

  Activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor.  
 
 
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este 
organizat în două compartimente: 

- Compartimentul evidenţa persoanelor -3 funcţionari publici; 
 -Compartimentul stare civilă- 2 funcţionari publici  

Compartimentul evidenţa persoanelor şi-a desfăşurat activitatea specifică: 
  Au fost eliberate  2.340 cărţi de identitate, 28 cărţi de identitate 
cu procură, 220 vize de reşedinţă, 47 cărţi de identitate provizorii, 3 cărţi 
de identitate persoane peste 18 ani, 6 cărți de identitate la dobândirea 
cetățeniei şi 9 cărţi de identitate la restabilirea domiciliului din 
străinătate în România. Contravaloarea cărţilor de identitate eliberate şi a 
taxei de timbru aferente se ridică la valoarea de 15.223 lei . 
  Au fost soluționate un număr de 97 cereri furnizare date cu 
caracter personal iar pentru 5 persoane nedeplasabile care solicitau 
eliberarea cărții de identitate s-au efectuat deplasări la domiciuliu acestora. 

Au fost înregistrate 263  naşteri, 405 decese şi 101 căsătorii  
respectiv divorț. 

 
 
 Prin Compartimentul stare civilă: 
    
  Au fost  înregistrate 54 acte de naştere, 106 acte de deces şi 60 
acte de căsătorie. Dovada stării civile se face prin certificatele de stare 
civilă. În acest scop au fost eliberate 310 certificate de naştere, 93 
certificate de căsătorie şi 158 certificate de deces. Au fost transcrise 20 
acte de naştere, 3 acte de căsătorie  şi 1 act de deces. Au fost eliberate 
98 extrase uz oficial.  Au fost efectuate 438 menţiuni şi comunicate la 
exemplarul II. S-au rezolvat 3 dosare de rectificare, 1 divorţ pe cale 
administrativă și 1 adopție. 
   

 
Activitatea Consiliului local     
 

 În  anul 2021 au fot adoptate un număr de 151 hotărâri . 
  Indiferent de caracterul juridic al acestora, hotărârile  sunt duse la 
îndeplinire de către serviciile publice ale administraţiei locale. 
  Dintre hotărârile cu caracter normativ, enumerăm printre altele: 

-  a fost aprobat/ă bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial, execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2020, 31 martie 
2021, Organigrama, Statul de funcţii şi salariile de bază pentru personalul din 
Aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice înfiinţate prin 
hotărâri ale Consiliului local, rețeaua școlară pentru anul școlar 2021-2022, 
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 
2021 de către beneficiarii de ajutor social, Strategia de dezvoltare locală 
durabilă a Orașului Făget pentru perioada 2021-2027, Regulamentul, caietul 
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de sarcini și contractul-cadru privind modul de administrare în anul 2021 a 
pajiştilor aflate în proprietatea privată a UAT Făget, procedura de atribuire a 
contractului de prestări servicii colectare și transport deșeuri menajere pe 
UAT Făget, instituirea taxei de salubrizare pentru contribuabilii Orașului 
Făget, utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului Orașului Făget din 
anul 2020, valoarea chiriilor nominale lunare pentru anul 2021 aferente 
unităților locative Făget cu destinația ,,pentru tineri’’ construite prin programul 
ANL,  bugetul de venituri şi cheltuieli al SC CONS PRIFAD SRL , SC 
ROMŞTRAND SA, SC TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA, Planul de 
evoluție a tarifelor practicate de Aquatim SA în aria de operare în perioada 
2018-2023, unui schimb de terenuri, asocierea Orașului Făget- Consiliul 
Local al orașului Făget, județul Timiș, cu Județu Timiș- Consiliul Județean 
Timiș precum și cu unele unități administrative teritoriale din Județul Timiș, în 
vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
SĂNĂTATE-MEDIU ,,SAMETIM ’’ Timiș, includerea de noi mijloace fixe în 
Anexa V (bunuri proprietate publică) a Contractului de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheierii unui protocol 
de colaborare între Sistemul de Gospodărire a Apelor  Timiș și Primăria 
orașului Făget pentru realizarea investiției ,,Lucrare preventivă de apărare 
împotriva inundațiilor  Pârâul Vădana, jud. Timiș’’ pe teritoriul orașului Făget, 
jud. Timiș, contractul de prestări servicii și prelungirea valabilității  PUG Oraș 
Făget aprobat prin HCL 91/1995, modul de întocmire a registrului agricol 
pentru perioada 2020-2024, Agenda Culturală pe anul 2021, cererile  de 
finanțare și devizele estimativ  pentru realizarea obiectivelor de investiție 
,,Modernizare străzi în Orașul Făget’’ și ,,Reabilitare DC 98- Bunea Mare-
Făget, cotizația Orașului Făget la ADID ,,Distribuție Gaz Timiș’’,Regulamentul 
de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul 
Timiș 

-au fost aplicate scutiri la plata chiriei și a majorărilor de întârziere 
pentru societăți comerciale pe perioada stării de alertă, anulări de sume 
reprezentând impozite pe clădiri și teren, eșalonări ale obligațiilor fiscale la 
bugetul local  datorate de către persoanele fizice și scăderi de obligații fiscale 
ale contribuabililor persoane fizice- ca urmare a împlinirii termenului de 
prescripție/radiere de  la ORC Timiș; 

-a fost modificată și completată HCL privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pe anul 2021; 

-au fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2022; 
-au fost actualizați indicatori tehnico-economici la obiective de investiții -

,,Rețele de apăși apă uzată în localitatea Begheiul Mic, Bătești 
-a fost modificată HCL 42/2021 privind Regulamentul de stabilire și 

aplicare a taxei speciale de salubrizare;  
-au fost aduse modificări și completări la actele constitutive ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Deșeuri Timiș și a fost desemnat 
reprezentantul Orașului Făget în Adunarea Generală a ADID Timiș precum și 
la Statutul ADI Distribuție Gaz Timiș Est ; 
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-a fost modificată valoarea de inventar a drumului comunal DC 107 
înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului 
Făget;  

-a fost aprobată implementarea proiectului ,,Achiziție de utilaj pentru 
dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Orașului Făget; 

-a fost aprobată cofinanțarea din bugetul local cu 10% din valoarea 
investiției  ,,Dotare cu incubator nou –născuți’’ la Spitalul Orășenesc Făget 
precum și cu 2% a proiectului EDU_TIPS! EDUcație în sistem outdoor_Ține 
Pasul cu Școala! Id.154050; 

Hotărârile de administrare au privit prelungirea unor contracte de 
închiriere, concesionarea unor terenuri, închirierea unor spaţii comerciale 
vânzarea unor terenuri, schimbul unor terenuri, repartizarea de apartamente 
în blocurile de locuințe de pe Calea Lugojului nr. 80, Drumul Gladnei nr. 1 și 
str.Stadionului nr. 1. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost modificat în cursul anului 2021  
prin 8  hotărâri. 
          

 
              PRIMAR    

  
               Prof. Marcel Avram  
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