
 

Statutul Orașului Făget, județul Timiș  
 
 

CAPITOLUL I 
Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

 
 

Art. 1. -(1) Orașul Făget este:  
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu  

propriu;  
b) subiect juridic de drept fiscal;  

                        c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane 
fizice sau juridice, în condițiile legii.  
                        (2)Orașul Făget, județul Timiș are sediul social în orașul Făget, județul Timiș,la 
adresa2:Str. Calea Lugojului, Nr. 25, Cod Poștal 305300, precum și codul de înregistrare fiscală 2509958. 
1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se 
regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  
2Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Făget1 nr.139 din 20 
decembrie 2021 

              (3) Însemnele specifice ale orașului Făget, județul Timiș sunt:  
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 792/1999, al cărei model este  

prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut;  
 

Art. 2. -(1)Orașul Făget, județul Timiș  are sediul în localitateaFăget.  
(2)Orașul Făget, județul Timiș se delimitează din punct de vedere teritorial în nord de  

județul Arad, în est de comunele: Margina, județul Timiș, Curtea, județul Timiș, Tomești, județul Timiș, în 
sud de comuna Fârdea, județul Timiș, iar în vest de comunele Dumbrava, județul Timiș, Mănăștiur, 
județul Timiș și Ohaba Lungă, județul Timiș. 

(3)Orașul Făget, județul Timiș, are în componență un număr de 10 localități, dintre care o  
localitate urbană și 9 localități rurale, care sunt amplasate după cum urmează: 

 Localitatea Făget- oraș situat în sud-vestul României, la  33 km față de municipiul Lugoj și 98 km 
față de municipiul Timișoara; 

 Localitatea Bătești-  în estul județului Timiș, lângă orașul Făget, la o distanță de circa 2 km; 

 Localitatea Begheiu Mic- la 3km sud-vest de orașul Făget, pe drumul național DN68A; 

 Localitatea Bichigi- la 2 km nord-vest de orașul Făget; 

 Localitatea Brănești- la 10 km sud-est de orașul Făget; 

 Localitatea Bunea Mare- la  13 km nord-vest de orașul Făget; 

 Localitatea Colonia Mică- la 2 km sud de orașul Făget; 

 Localitatea Jupânești- la 14 km sud de orașul Făget; 

 Localitatea Povergina- la 7km nord de orașul Făget; 

 Localitatea Temerești- la 5 km est de orașul Făget. 
(4) Potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, Orașul Făget este de  rangul  

III. 
(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului  

pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.  
Art. 3. -(1)Orașul Făget, județul Timiș dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, pâraie, 

bălți și ape subterane. 
(2) Pe teritoriul orașului Făget, județul Timiș, după caz, se regăsesc o floră și faună  

diverse.  
(3)Orașul Făget, județul Timișdispune de o mare diversitate de soluri.  
(4) Resursele de subsol ale Orașului Făget sunt formate din: nisip pentru sticlă/ nisip  

cuarțos. 
(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea  

faunei și florei de pe raza teritorială a  Orașului Făget, județul Timiș, se regăsesc în anexa nr. 3 la 
prezentul statut.  
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Art. 4. -(1) Orașul Făget, județul Timiș s-a înființat în anul 1994. 
(2) Prima atestare documentară a  cetății Făget, județul Timiș a fost în anul 1548. 
(3) Evoluția istorică a orașului Făget, județul Timiș, se regăsește în anexa nr. 4 la  

prezentul statut.  
Art. 5. -(1) Populația Orașului Făget, județul Timiș, la ultimul recensământ,  numără 6.761 de 

locuitori.  
(2) Componența și structura populației Orașului Făget, județul Timiș, defalcate inclusiv pe  

localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut.  
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în  

vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă 
în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.  
 
 

CAPITOLUL II 
Autoritățile administrației publice locale 

 
Art. 6. -(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:  

a) Consiliul Local al Orașului Făget, județul Timiș, reprezintă autoritate deliberativă de la  
nivelul Orașului Făget, județul Timiș. 
Consiliul Local al Orașului Făget, județul Timiș, este format din 15 membri;  

b) primarul Orașului Făget, județul Timiș, ca autoritate executivă;  
c) consiliul local alege  un viceprimar. 
(2) Apartenența politică a consilierilor locali în mandatul 2020-2024 este următoarea : 

PNL= 8 consilieri 
PSD= 6 consilieri 
PMP=1 consilier 

(3)Constituirea Consiliului Local al orașului Făget pentru mandatul 2020-2024 s-a  
constatat prin Ordinul prefectului județului Timiș nr.717/03.11.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali,  
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la 
prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.  

Art. 7. -(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de 
cetățean de onoare al Orașului Făget, persoanelor fizice române sau străine. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică  
al/a Orașului persoanelor fizice române sau străine pentru Orașul Făget, județul Timiș. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi  
și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 
aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/aorașului Făget, județul Timiș se regăsesc 
în anexa nr. 7 la prezentul statut.  
 
 

CAPITOLUL III 
Căi de comunicații 

 
Art. 8. -(1) Raza teritorială a orașului Făget, județul Timiș,  este tranzitată, după caz, de una sau 

mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și 
completările ulterioare:  

a) rețeaua rutieră;  
b) rețeaua de căi ferate;  

  (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după 
caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut.  

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 
363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de 
interes local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la 
prezentul statut.  
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CAPITOLUL IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-
teritoriale 

 
Art. 9. -(1) Rețeaua școlară de la nivelul orașului Făget, județul Timiș, potrivit Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de 
învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, 
numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și 
numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.  

(2) Pe raza teritorială a orașului Făget, județul Timiș, își desfășoară activitatea unități de  
învățământ de stat și preuniversitar. 

  (3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), sunt prezentate 
în anexa nr. 9 la prezentul statut.  

(4)Orașul Făget, județul Timiș, susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație  
prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.  
 

Art. 10. -(1) Pe raza teritorială a orașului Făget, județul Timiș, își desfășoară activitatea instituții 
de cultură care organizează manifestări culturale cu caracter periodic, aprobate anual în Agenda 
culturală. 

 (2) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale  
se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.  

(3)Orașul Făget, județul Timiș participă la finanțarea manifestărilor culturale de la  
bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, 
după caz, potrivit legii.  
 

Art. 11. -(1) În Orașul Făget, se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență 
medicală, după caz:  

a) asistență medicală profilactică și curativă;  
b) asistență medicală de urgență;  

  (2)Orașul Făget, județul Timiș, participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate 
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 
contracte cu terții, după caz, potrivit legii.  

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin:  
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități,  
b) unități sanitare publice cu paturi. 
(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unități  

specializate de urgență și transport sanitar publice, precum și prin structuri de primire a urgențelor, 
organizate în acest scop.  

(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.  

Art. 12. -(1) În  orașul  Făget, județul Timiș sunt asigurate servicii sociale definite potrivit art. 30 
din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Orașul Făget, județul Timiș se regăsește  
în anexa nr. 9 la prezentul statut.  

Art. 13. -(1) Pe raza teritorială a orașului Făget, județul Timiș, își desfășoară activitatea, clubul 
sportiv-școlar,  cluburi/asociații sportive, după caz. 

   (2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 
prezentul statut.  

 
 

CAPITOLUL V 
Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 14. -Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul 

secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.  
 

CAPITOLUL VI 
Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 15. -(1) Patrimoniul orașului Făget, județulTimiș, este compus din bunurile mobile și imobile 

care aparțin domeniului public și domeniului privat al orașului Făget, județul Timiș, precum și din 
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.  
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(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul, orașului Făget, județul Timiș, întocmit și  
atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/20.12.2018 în conformitate cu prevederile art. 289 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.  

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Făget, județul Timiș,se actualizează  
ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a orașului Făget, 
județul Timiș, în secțiunea dedicată acestui statut.  
 
 
 

CAPITOLUL VII 
Serviciile publice existente 

 
Art. 16. -Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul orașului Făget, județul Timiș 

sunt, după caz:  
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de Aquatim S.A; 
b) serviciul public de transport, furnizat de: Transport Mixt Făgețeana S.A;  
c) serviciul public de salubrizare, furnizat de: operator desemnat prin gestiune delegată; 
d) serviciul public de iluminat- Consiliul Local Făget- Gospodăria Orășenească 

Art. 17. -Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a orașului Făget, județul 
Timiș, sunt furnizate de Enel Energie S.A.  

 
 

CAPITOLUL VIII 
Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local 

 
Art. 18. -(1) Orașul Făget, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de 

interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu 
respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

  (2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune  
atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de 
orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după 
ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

   (3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se 
face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 
amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
 

CAPITOLUL IX 
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 
 

Art. 19. -(1) Orașul Făget, județul Timiș, realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de 
tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.  

   (2) Acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local,  
regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității 
administrativ- teritoriale.  

      (3) Orașul Făget, județul Timiș, poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul 
local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  

   (4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară  
activitatea pe raza teritorială a orașului Făget, județul Timiș se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul 
statut.  

Art. 20. -(1) Pe teritoriul orașului Făget, județul Timiș își desfășoară activitatea  partide politice 
sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
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       (2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în orașul Făget, județul Timiș 
se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 21. -(1) Pe teritoriul orașului Făget, județul Timiș, își desfășoară activitatea organizații 
sindicale sau asociații profesionale, după caz.  

     (2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își 
desfășoară activitatea în  orașul Făget, județul Timiș, se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  

Art. 22. - (1) În orașul Făget, județul Timiș, își desfășoară activitatea următoarele culte religioase:  
    a).Biserica Ortodoxă; 
  b).Biserica Romano- Catolică; 
  c).Biserica Baptistă; 
   d).Biserica Penticostală; 
   e).Biserica Reformată; 
   f).Biserica Adventistă de ziua a 7-a 
   g).Biserica Adventistă de ziua a șaptea „Betania” 
   h).Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Mișcarea de reformațiune 

 
 
 
 

CAPITOLUL X 
Participare publică 

 
Art. 23. -Populația din orașul Făget, județul Timiș, este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel:  
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și  zone ori  

străzi, în mediul urban, după caz;  
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz;  
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al consiliului.  
Art. 24. -(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a 

acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  

   (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 
comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.  
 
 

CAPITOLUL XI 
Cooperare sau asociere 

 
Art. 25. –Orașul Făget, județul Timiș, se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun 
a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 26. -(1)Orașul Făget, județul Timiș, aderă la asociații naționale și internaționale ale 
autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  

         (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de orașul 
Făget, județul Timiș,se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.  

 
 

CAPITOLUL XII 
Dispoziții tranzitorii și finale 

 
Art. 27. -Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local. 
Art. 28. -Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului orașului Făget, județul Timiș, 

sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.  
Art. 29.-Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de 

natură juridică.  
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Art. 30. -Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la 30 se actualizează, 
în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o 
dată pe an.  
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ANEXA Nr. 1.a la statut  
 
Modelul stemei orașului Făget, județul Timiș 
 
 

 
 

Stema oficială a oraşului Făget, județul Timiș, a fost aprobată de Guvern prin Hotărârea nr. 
792/1999. Aceasta se compune dintr-un scut tăiat în bară. În prima parte, pe fond albastru, trei frunze, 
două de fag, interpuse de una de castan, toate de aur. În partea a doua, pe fond roşu, o troiţă de argint 
însoţită de trei brâuri ondulate, din acelaşi metal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, 
formată din trei turnuri crenelate. 
 

Semnificaţia elementelor însumate: 
 

- frunza de fag, arborele cel mai frecvent întâlnit în zonă, constituie arme vorbitoare, făcând 
aluzie la denumirea aşezării; 

- frunza de castan evocă, de asemenea, flora locală, în oraşul Făget existând "Aleea 
castanilor"; 

- brâurile ondulate fac referire la  apa care scaldă teritoriul aşezării, favorizându-i dezvoltarea –
râul Bega; 

- troiţa simbolizează credinţa ortodoxă, păstrată de localnici secole de-a rândul, în ciuda tuturor 
vicisitudinilor vremurilor. 

 
 

NOTĂ: În această anexă se prevăd descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, 
precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale. 
 Drapelul orașului Făget - pe fond alb este reprodusă stema orașului Făget 

 
ANEXA Nr. 2 la statut  



 
Prezentarea grafică și descriptivă 

 
Oraşul Făget este situat în sud-vestul României, pe malurile râului Bega,la întretăierea paralelei 

de 45° 51' 30'' latitudine nordică cu meridianul de 22° 10' 30'' longitudine estică. 
Aflat în estul judeţului Timiş,oraşul Făget se învecinează spre nord cu judeţul Arad,în partea de 

est cu comunele:Margina,Curtea,Tomeşti,la sud se învecinează cu comuna Fârdea,iar la vest cu 
comunele Dumbrava,Mănăştiur şi Ohaba Lungă. 

Faţă de municipiul Lugoj,situat la vest, are o distanţă de 33 km,legătura efectuându-se pe Drumul 
Naţional 68 A.Acelaşi drum spre est pune oraşul în legătură cu municipiul Deva,aflat la o distanţă de 68 
km de Făget.Linia ferată Lugoj-Făget-Ilia,dată în folosinţă la 17 septembrie 1898, face legatura între 
Valea Timişului și Valea Mureşului. 

Din punct de vedere fizico-geografic, vatra localităţii este situată în Depresiunea 
Făgetului,formată în lungul unei dislocaţii tectonice care se continuă în Câmpia Banatului şi este pusă în 
evidenţă de ariile de subsidenţă,la o altitudine cuprinsă între 150,7 şi 160 m. 

Extravilanul este extins spre nord,pe sectorul sudic al Dealurilor Lipovei,la altitudine de 202 m în 
Dealul Cârciobina şi Dealul Măgura şi 278-312 m în interfluviul Dealurilor Lipovei.Spre sud şi sud-est 
altitudinile au valori de 168 m,extravilanul extinzându-se pe terasele inferioare ale Begheiului,prin 
intermediul cărora se racordează la Dealurile Lugojului, aflate la periferia Munţilor Poiana Ruscă. 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SUPRAFAȚA TOTALĂ= 150, 82 km² ( 15.087 ha) 



 
SUPRAFAȚA TOTALĂ FĂRĂ SATELE APARȚINĂTOARE= 6. 088 ha din care SUPRAFAȚĂ AGRICOLĂ 
= 3.551 ha 

1.-ARABIL = 4779 ha; 2.-FINETE = 807 ha; 3.-PASUNI = 3547 ha; 4- PADURI = 4328 ha;          
     5. TEREN NEPRODUCTIV = 521 ha  

 

LOCALITĂȚI APARȚINĂTOARE 

BĂTEȘTI, BEGHEIUL MIC, BICHIGI, BRĂNEȘTI, BRUNEA MARE, COLONIA MICĂ, JUPÂNEȘTI, 
POVERGINA, TEMEREȘTI sunt cele 9 sate ce aparțin de orașul Făget din județul Timiș. 

Băteștieste un mic sat amplasat în estul județului Timiș, lângă orașul Făget, de care aparține. Distanța 
dintre Bătești și orașul Făget- centrul administrativ- este de aproximativ 2-3 km pe DC 113 Făget-Bătești. 
Satul este tranzitat de: drumul  comunal DC 113 asfaltat având o lungime de 1,34 km  și drumuri sătești 
cu o lungime de 4,12 km. 

Intravilan sat Bătești – 890.662,114 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Bătești  era de 447 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Bătești  inregistrate la Registrul Agricol este de 137 poziții.  

Reteaua de alimentare cu apă si cea de canalizare este in curs de executie.  

 

 

 

 

 

 



Begheiu Mic este o localitate în judetul Timis, Banat, România, care aparține din punct de 
vedere administrativ de orașul Făget. Numele său istoric este Băsești.  

Begheiu Mic se situează în estul județului Timiș, la 3 km sud-vest de orașul Făget.  

Satul este tranzitat de: drumul național DN68A și drumuri  sătești (asfaltate si petruite) cu o 
lungime de 2,78 km. 

Intravilan sat Begheiu Mic – 592.198,599 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Bătești  era de 309 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Begheiu Mic  inregistrate la Registrul Agricol este de 
124 poziții.  

Reteaua de alimentare cu apă si cea de canalizare este in curs de executie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bichigi este un sat ce aparține orașului Făget din județul Timiș, Banat, România, situat la o 

distanta de 2 km nord-vest față de orașul Făget.  

Satul este tranzitat de: drumul comunal DC98 având o lungime de 2,00 km (asfaltat) și drum 
săteșc având o lungime de 0,60 km (pietruit). 

Intravilan sat Bichigi – 1.159.437,436 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Bichigi  era de 542 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Bătești  inregistrate la Registrul Agricol este de 174 
poziții.  

Satul dispune partial de retea de alimentare cu apă si de canalizare, pe o lungime de 2,53 km.  
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Brănesti este o localitate din Banat, județul Timiș, aparținătoare de orașul Făget, fiind localizat la 

10 km sud-est de acesta.  

Satul este tranzitat de: drumul comunal DC113 având o lungime de 2,30 km (asfaltat) și drumuri 
sătești cu o lungime de 1,40 km (pietruite). 

Intravilan sat Băneștii – 916.408,806 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Brăneștii  era de 434 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Brănesti  inregistrate la Registrul Agricol este de 129 
poziții.  

Satul nu dispune de retea de alimentare cu apă si de canalizare.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bunea Mare este o localitate in judetul Timis, Banat, România, ce aparține administrativ de 
orașul Făget. Buna Mare este situată la aproximativ 13 km nord-vest de orașul Făget. 

Satul este tranzitat de: drumul comunal DC 98 având o lungime de 1,60 km (pietruit) . 

Intravilan sat Bunea Mare – 754.686,351 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Bătești  era de 221 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Bunea Mare  inregistrate la Registrul Agricol este de 
72 poziții.  

Satul  nu dispune de retea de alimentare cu apă si de canalizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colonia Mică este un sat ce aparține de orașul Făget din județul Timiș, fiind situat în imediata 
apropiere a orașului, la 2 km sud de acesta.  

Satul este tranzitat de: drumul comunal DJ681 având o lungime de 1,30 km (asfaltat) și drumuri 
sătești având o lungime de 3,50 km (pietruit). 

Intravilan sat Bătești – 79.060,973 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Bătești  era de 254 
persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Bătești  inregistrate la Registrul Agricol este de 144 
poziții.  

Satul dispune de retea de alimentare cu apă si de canalizare, pe o lungime de 4,80 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jupânesti este o localitate apaținătoare orașului Făget din județul Timiș, localizată la 14 km sud 
de centrul administrativ Făget. 

Satul este tranzitat de: drumul comunal DC113 având o lungime de 2,00 km (asfaltat) și drum 
săteșc având o lungime de 0,30 km (pietruit). 

Intravilan sat Bătești – 497.383,960 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Jupânești  era de 
179 persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Bătești  inregistrate la Registrul Agricol este de 50 
poziții.  

Satul nu dispune  de retea de alimentare cu apă si de canalizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povârgina este o localitate apartinătoare orașului Faget din judetul Timiș, Banat, România. Satul 
este localizat la 7 km nord de reședința unității administrativ-teritoriale. 

Satul este tranzitat de: drumul comunal DC98 având o lungime de 0,70 km(asfaltat) și drumuri  
sătești având o lungime de 1,24 km (pietruite). 

Intravilan sat Povârgina – 546.406,087 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Povârgina  era de 
149 persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Povârgina  inregistrate la Registrul Agricol este de 64 
poziții.  

Satul nu dispune de retea de alimentare cu apă si de canalizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temerești este o localitate în județul Timiș, Banat, România, aflată la aproximativ 5 km nord de 
orașul Făget, de care aparține. 

 

Satul este tranzitat de: drumul judetean DJ105 având o lungime de 1,05 km (asfaltat) și drumuri 
sătești având o lungime de 3,65 km (asfaltate si pietruite). 

Intravilan sat Bătești – 757.490,834 mp. 

Conform recesământului populației din anul 2011, populația stabilă a satului Temeresti era de 
491 persoane.  

Numărul de gospodării cu domiciliul in satul Temeresti inregistrate la Registrul Agricol este de 
168 poziții.  

Satul dispune de retea de alimentare cu apă si de canalizare, pe o lungime de 4,78 km.  

 

 

 

 

 

 

 
ANEXA Nr. 3 la statut  

 



 
 
Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale  
 
 

I. Hidrografia orașului Făget, județul Timiș, este reprezentată de Râul Bega, cu o lungime de 16 
km pe teritoriul orașului Făget, județul Timiș. 

Apele freatice au nivele ridicate de 0,70-2,20 m adâncime, iar stratele captive ascensionale și arteziene 
se află la adâncimi de 147-151 km. 

II.Flora orașului Făget, județul Timișeste reprezentată, în principal, de următoarele specii de 
plante:  paiusul, iarba câmpului, firuța, coada vulpii, obsiga, ghizdei, trifoi, bărboasa, golomat, trifoi 
marunt, coada șoricelului, pojarnița, păpădia, piciorul cocoșului, trei-frați-pătați, stuful, papura, stânjenelul 
de baltă, pipirigul, rogojul, salcia și arinul,flori de porumbar, flori de castan, flori și fructe de păducel, flori 
de soc,flori de tei, flori de urzică moartă, frunze și tulpină de urzica, frunze de tătăneasa, rizom de 
stânjenel, sunătoare, coajă de salcie, frunze de pătlagină, ghiocei, brebenei, viorele, brânduși și multe 
alte specii care contribuie la frumusețea acestor locuri. 

Pe alocuri, în Dealurile Lipovei, de intâlnește ghimpele (Ruscus Hypoglassum),în Dealurile 

Lipovei și Lugojului pâlcuri de castani comestibili (Castanea Sativa), plante ocrotite de lege. 
III.Fauna care trăiește în pădurile din împrejurimi  și zonele de tufăriș și lunca râului Bega, este 

reprezentată, în principal, de următoarele specii: veverița, iepurele, șoarecele pitic, bursucul, vulpea, 
mistrețul, căprioara, fazanul, pupăza, privighetoarea, mierla neagră, pitulicea, ciocănitoarea, ghionoaia, 
turturica,dumbrăveanca, grangurul, șopârla cenușie, gușterul, napârca, șarpele de casa, șarpele de apă, 
salamandra. Fauna ihtiologică este reprezentată prin mreană, oblat, boitșean, bibanul soare, scobarul, 

porcușorul de nisip.  
În lunca râului Bega se regăsesc soluri aluviale și soluri gleice. Spre nord, în zona Dealurilor 

Lipovei, predomină luvisolurile alvice (soluri podzolice, argiloiluviale) și soluri argiloiluviale brune 
podzolice. Pe areale restrânse se întâlnesc regosolurile și soluri erodate. Spre sud, o extensiune mare  o 
au solurile argiloiluviale brune podzolice, uneori pseudogleizate și pseudogleice. 

Soluri brune luvice 37% 

 Luvisoluri 30% 

   Regosoluri 1% 

   Erodisoluri 2% 

Soluri gleice 16% 

Soluri aluviale 5% 

Alte tipuri de sol 9% 

Resurse naturale: nisip pentru sticlă  

 

 

 

 

 
 

 
 



 
ANEXA Nr. 4 la statut  

 
 
Datele privind înființarea orașului Făget, județul Timiș, prima atestare documentară, precum și 
evoluția istorică  
 

Orașul Făget și-a luat numele de la pădurile de fagi din zonă, fiind consemnat în documente în 
diferite forme:Fagyath 1548; Faczat 1594; Facsád 1595; castrum Fachiad, Fachat, Fachad, Fachiat 1595; 
Fachyath, Fachyath1597, Facyad 1603,arx Fachaitt,Faczatt 1607; Fachiath 1608, Facsat 1616; appidum 
Olá h Facset; Wallachisch Fatschet 1808; German Facset, Vallá ch Facset 1828; Né met-Facset, Olá h-
Facset 1851; Facsét 1907; Făget 1918. Dintre cele șase localități ce poartă același nume, existente  în 
județele:Iași, Alba, Bacău, Dolj, Prahova și Timiș, Făgetul bănățean este cel mai cunoscut.  

Făgetul este amintit pentru prima dată în 1548 cu ocazia unei donații făcute de nobilul Ioan de 
Bozwar fiicei sale Dorotheea, la castelul nobilului Iacob Bekes din Făget. Atestat târziu de memoria 
documentelor scrise-comparativ cu alte așezări din zonă-Făgetul s-a impus repede atenției istoricilor, 
călătorilor străini sau români, personalităților politice și culturale care au luat contact nemijlocit cu 
realitățile locurilor. 

Cele mai importante repere istorice privind evoluția orașului: 
1548 - cetatea Făgetului este atestată documentar cu ocazia unei donaţii făcute de nobilul Ioan 

de Bozwar fiicei sale Dorotheea, la castelul nobilului Iacob Bekes din Făget (Fagyath); 
1554 – Este instalată o garnizoană turcească în cetatea Făgetului. 
1595 – 13 august – Cetatea Făgetului este eliberată de sub ocupaţia otomană de către Gheorghe 

Bórbély, banul Lugojului şi Caransebeşului. Garnizoana otomană a fost măcelărită. 
1591 - garnizoana otomană din Făget era formată din 94 de soldaţi (ulufedji şi asabi); secolul al 

XVII-lea - ocupaţia de bază a localnicilor români din părţile Făgetului era creşterea oilor şi a porcilor, iar în 
lunca râului Bega se practica  cu precădree cultura grâului;  

1594 - Făgetul este eliberat de otomani de George Palatici de Ilidia, ban de Lugoj, descendent 
din cneziii români din Banatul de Sud; 

1602 – Cetatea Făgetului reintră sub stăpânirea turcească 
1660 - călătorul otoman Evlia Celebi trece prin cetatea Făget, despre care scrie: „A fost construită 

de o femeie cu numele de Tilen... E o construcţie în formă pătrată, frumoasă şi tare. La apus se află o 
poartă care dă spre câmpie. Are un dizdar (comandant, n.n.), trei sute de ostaşi aleşi şi material derăzboi 
îndeajuns; e acoperită în întregime cu şindrilă, dar nu are piaţă şi bazar sau altceva. Este doar un turn de 
serhat” (cetate de graniţă, n.n.); 

1699 - cetatea Făgetului a fost distrusă de otomani, ruinele acesteia abia se mai văd;  
1701 – Este demolată cetatea Făgetului conform hotărârii tratatului de la Karlowitz. 
1723 - la Făget funcţiona o manufactură de pături, printre primele de pe teritoriul de azi al ţării 

noastre; 
1727-1729 - sunt colonizate în zona Făget familii româneşti venite din Valea Haţegului;  
1729 - sunt aduşi la Făget primii colonişti germani care primesc ajutoare materiale, sunt scutiţi de 

dări pe termen lung, sunt sprijiniţi să-şi construiască şcoală şi biserică;  
1736 - se stabilesc în Făget 16 familii venite din Oltenia, plecate de teama atacurilor otomane; 
1769 – Prima atestare documentară a Şcolii confesionale romano-catolice, cu limba de predare 

germană. 
1774 - este atestată întemeiată la Făget prima şcoală românească; 
1777 - Bel Mátyás (preot lutheran, geograf, istoric, alchimist) în lucrarea sa „Geografia” 

consemna: „Făgetul este oraş vechi şi vestit, putere de primă importanţă (castrum nobile), este aşezat pe 
o ridicătură înconjurat de o câmpie minunată’’; 

1787, 22 octombrie – Printr-o patent imperială, Iosif al II-lea conferă Făgetului dreptul de a 
organiza opt târguri anuale libere, la fel ca celelalte cetăţi ş ioraşe regale. 

1818 – În fiecare zi de vineri se organizează piaţa la Făget. 
1788 - în jur de 50 de familii de şvabi erau deja colonizate în comună; 

-se întemeiază cartierul „Făgetul German”. sfârşitul sec. al XVIII-lea - Johann Lehmann scrie: „Făgetul 
este un oraş câmpenesc frumos. Locul este bogat din cauza târgurilor de animale care se ţin aici. Oraşul 
este românesc, are peste 200 de case şi două biserici. Hanul de la Făget este cel mai frumos şi cel mai 
curat şi încăpător pe toată linia Timişoara-Sibiu şi acest han este proprietatea doamnei Soro. În han sunt 
opt camere pentru oaspeţi. Călătorii sunt bine serviţi, dar la un preţ foarte scump’’; 

1815 - şi florentinul Domenico Sestini vede Făgetul ca pe „un târg frumos”, cu „200 case 
româneşti, cu două biserici şi peste 30 case germane, cu o biserică mică dar curată, slujită de călugării 
minoriţi din Lugoj’’. Făgetul era şi un important punct de legătură dintre Banat şi Ardeal, aici fiind şi „vama 
pentru Transilvania şi Ungaria’’; 



-la Făget se putea ajunge şi pe un drum mai scurt, de-a lungul râului Bega, dar numai pe vreme 
frumoasă; 

22.04.1849 - armata revoluţionară maghiară ocupă Făgetul, iar soldaţii unguri, după mărturia 
localnicului Partenie Gruiescu, „jefuiau, spărgeau, puşcau vaci, viţei, porci de pe drum, numai ca să facă 
prăpăd şi rău- tate; cu un cuvânt, vreme tristă pentru poporul român din ţinutul Făgetului”; 

1853- se deschide Casa de Cultură, avându-l ca director pe Axente Braşovan, iar ca instructor 
artistic pe Achim Penda; 

6 ianuarie 1896 - se naşte la Făget baritonul Titus Olariu (d.30.08.1960, la Timişoara); 
2 august 1898 - se naşte la Făget Nagy Ernő, campion olimpic la Jocurile Olimpice din anul 1932 

de la Los Angeles la proba de scrimă, campion european în anul 1932 (d.8.12.1977); 
17.09.1898 - este dată în folosinţă linia ferată Lugoj - Făget - Ilia, care leagă Valea Timişului cu 

Valea Făgetului; 
1900 - Făgetul a fost colonizat cu maghiari; Bodó Antal, într-un ghid al Banatului, vede astfel 

aşezarea: „Făgetul, comună mare, centru de plasă, se întinde pe zona colinară de lângă râul Bega... De 
la gară, în 3-4 minute se poate ajunge cu birja în centrul localităţii, în parcul pieţei bisericii. Mergând spre 
centru, pe strada Mare se pot vedea pe partea dreaptă Primăria, pe partea stângă şcoala de stat 
(maghiară), în Piaţa bisericii, Biserica romano-catolică, Judecătoria, hotelul „Regele maghiar”; 
            1903 - este zidită şcoala din Băteşti;  

1904 - se naşte la Făget András Szilágyi, medic şi om de litere, autorul romanului „Noul păstor”, 
apărut la Paris în 1930 (d.1984);  

1.12.1918 - printre delegaţii bănăţeni care au votat Unirea Banatului cu Ţara şi al căror nume se 
cunoaşte s-au aflat şi bărbaţi din zona Făgetului: Victor Feneşiu, George Gârda, Vasile Iancu, Dănilă 
Iliţiescu, Sebastian Olariu din Făget, Constantin Corunţiu din Bichici, Ioachim Florescu din Povergina, 
Petre Cernescu din Bătești, Iosif Capotescu din Brănești; 
            1918, 1 decembrie – Victor Feneşiu, George Gârda, Sebastian Olariu, Dănilă Iliţescu şi Vasile 
Iancu reprezintă Făgetul  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. 

8 mai 1923 - se naşte la Făget scriitorul Traian Iancu; 
28.03.1928 - are loc adunarea de constituire a Societăţii Anonime de Electricitate din Făget; în 

toamna aceluiaşi an se aprind becuri electrice la Făget, la 87 de solicitanţi; 
- este canalizată strada principală, Regele Ferdinand, astăzi Calea Lugojului; 

1936 - Făgetul avea 2479 de locuitori, era sediul preturii cu acelaşi nume, avea şcoală primară, 
cor mixt  (din 1904) bibliotecă şcolară, societate de lectură, monument al eroilor,fanfară, club sportiv, trei 
mori, trei bănci;  

11.04.1937 - este pusă piatra de temelie a noului pod peste Bega, în prezenţa episcopului Vasile 
Lăzărescu, a senatorului din Circumscripţia Făget Victor Feneşiu, a ministrului comunicaţiilor Richard 
Franasovici, a primarului de Făget Terente Răchiţan 
-podul de beton a fost considerat drept cel mai bine realizat pod în anii interbelici din fostul judeţ Severin; 

24 iulie 1937 - se naşte la Bighigi-Făget prozatorul Iosif Lupulescu; 
8 decembrie 1939 - se naşte la Brăneşti- Făget, Valeria Toader, solistă de muzică populară; 
21.03.1944- pretura Făget primeşte de la Prefectura Severin ordinul de încartiruire a unor vestite 

instituţii culturale refugiate din Iaşi de teama înaintării pe pământ românesc a trupelor sovietice: 
Academia de Belle Arte, Academia de Muzică şi Artă Dramatică şi Filarmonica „Moldova”. Cele trei 
instituţii au funcţionat la Făget până în octombrie 1944, cu un număr de 80-100 de studenţi; 

29 martie 1948 - se naşte la Băteşti-Făget scriitorul şi publicistul Ion Căliman;  
11.06.1948 - regimul comunist naţionalizează la Făget „Moara Ţărănească Victor Feneşiu şi 

Cons.” (care avea o capacitate de 15 tone făină pe zi), Moara „Bumbu” din Bichici, Uzina electrică din 
Făget, cinematografele Apollo şi Astra, gatere, prese de ulei etc.;  

20 septembrie 1950 - se naşte la Temereşti Dorel Covaci, primar al oraşului Făget (1990-2008), 
deputat de Timiş (2008-în prezent); 

28 aprilie 1951 - se naşte la Povergina omul de cultură Ioan Gheorghe Oltean, primar al 
Făgetului între anii 1983-1990;1984-1989 

1954 - se înfiinţează liceul care va primi mai târziu numele inventatorului Traian Vuia, moment 
benefic pentru intelectualitatea locului; 

3 august 1955 - se naşte la Făget Cornel Lera, consilier municipal de Lugoj, consilier judeţean 
(2004-2008), director executiv al AJVPS Timiş (2001 - în prezent); 

2 februarie 1956 - se naşte la Povergina Dumitru Tomoni, istoric, cercetător ştiinţific, fost director 
al Liceului din Făget, inspector şcolar general și general adjunct al judeţului Timiş; 

8 iunie 1956 - se naşte la Făget Petru Matusz, prof. univ. dr., medic primar chirurg; 
4 decembrie 1956 - se naşte la Făget Nicolae Silade, poet, jurnalist, director fondator al 

publicaţiei lugojene „ „Actualitatea” (1997); 
1963, 15 septembrie – Se inaugurează noul local al liceului. 
1964 - localitatea Băseşti primeşte numele de Begheiu Mic; 
1966 - Făgetul avea o populaţie de 3 840 de locuitori şi 1 133 de gospodării; 



1973 - se construieşte un nou edificiu pentru autogara Făget; 
1982, 1 august – Se inaugurează baza de agrement „Ştrand” cu un bazin de înot de dimensiuni 

olimpice, un bazin pentru copii, o popicărie şi o terasă. 
2.03.1990 - apare “Gazeta Făgetului”, serie nouă; 
1994, 28 ianuarie – Prima vizită oficială a președintelui Ion Iliescu la Făget. 
ianuarie 1994 - preşedintele României, Ion Iliescu, vizitează comuna Făget; 
5.07.1994 - Făgetul a fost declarat oraş;  
1994, 15 iulie – Prin Legea nr. 67 din 15 iulie 1995, Parlamentul României declară comuna 

Făget, oraş. 
12.1994 - apare publicaţia social-culturală “Făgeţeanul”; 
1996 - apare revista “La curţile dorului”;  
1997 - în satul Bunea Mică se înfiinţează Asociaţia Pro memoria Bunea Mică (Bunya- szekszardi 

Emlekbizottsag), destinată în special activităţilor culturale; 
4.04.1997 - este inaugurată oficial Judecătoria din Făget şi Parchetul de pe lângă Judecătorie; 

            1999 - prof. dr. Dumitru Tomoni publică lucrarea „Făget, monografie istorică”, premiată de 
Societatea de Științe Istorice din România;  
            2002.09.2001   - preşedintele Ion Iliescu pune piatra de temelii a bisericii ortodoxe române din 
Făget; 

2001, 28 septembrie – Preşedintele Ion Iliescu participă la inaugurarea noului sediu al Primăriei  
şi Administraţiei Financiare şi pune piatra de temelie a unei noi biserici ortodoxe şi a unui bloc de locuinţe 
sociale. 

2002 - are loc prima ediţie a Zilelor Oraşului Făget, chiar în anul în care se împlineau 130 de ani 
de la naşterea inventatorului Traian Vuia; 

-Făgetul avea 7 201 locuitori; 
2003 - este organizat la Făget primul „Târg apicol” la nivel naţional, ca loc de întâlnire a ofertei cu 

cererea în domeniul produselor pentru apicultură; 
1 aprilie 2009 - apare primul număr al publicaţiei Curierul de Făget, editat de primărie; 

  2010 - este reabilitată clădirea  „Cassina“ (fostul cinematograf); 
-apare revista literară “Tăt Banatu-i fruncea”; 
13.08.2011 - de „Zilele Făgetului” este lansat „Ghidul oraşului Făget”, realizat de dr. prof. Dumitru 

Tomoni; 
- cu același prilej sărbătoresc este inaugurat centrul civic al oraşului Făget, descris de ziarista 

Simona Popovici Donici drept “un spaţiu urban dichisit, pus în valoare de oinspirată alee pietonală”; 
2013 - vechea Cassină din centrul Făgetului este renovată şi amenajată ca sediu al Muzeului 

orăşenesc; 
2010, 15 august – S-a inaugurat Parcul Central din Făget. 
2014, 14 august – S-a dezvelit bustul lui George Gârda. 
              –  S-a deschis Muzeul de Istorie și Etnografie Făget.  
2017, 30 martie– S-a inaugurat Piața Agroalimentară din Făget 
2018, 5 noiembrie – S-a inaugurat Grădinița din Partea Românească. 

            29 noiembrie – S-a dezvelit Monumentul Eroilor Făgețeni. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 5 la statut  



 
 
 
Componența și structura populației orașului Făget, județul Timiș, defalcate pe localități 
componente  
 
 

Conform rezultatelor recensământului din 2011 populația orașului Făget, incluzând populația 
din satele aparținătoare din punct de vedere administrativ, (Băteşti, Begheiu Mic, Bichigi, Brăneşti,Bunea 
Mare,Colonia Mică, Jupâneşti, Povârgina şi Temereşti), se ridică la 6.761 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când s-au înregistrat 7.213 locuitor, din care Făgetul propriu-zis avea 
3.759 locuitori (52%) și satele aparținătoare 3.454 locuitori (48%). 

Majoritatea locuitorilor sunt români (89,34%), urmați la foarte mare distanță de maghiari (3,85%) 
și ucrainieni (2,09%). Pentru 3,03% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (72,71%), urmați de 
penticostali (13,28%), romano-catolici (4,17%), baptiști (2,43%), adventiști de ziua a șaptea (2,41%) și 
reformați (1,52%). Pentru 3,17 % din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

 
 

Populația orașului Făget, județul Timiș, defalcată pe localității componente, conform 
Recensământului din 2011 

 
 

Localitate  Localitate   

Faget 3658 Bunea Mare 226 

Colonia Mica 258 Batesti 456 

Temeresti 506 Branesti 448 

Bichigi 557 Jupanesti 188 

Povergina 150 Begheiul Mic 314 

TOTAL   6761 
 

 
Structura etnică a populației după etnie conform Recensământului din 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Structura etnică a populației după limba maternă conform Recensământului din 2011 
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FĂGET 3215 258 20 31 9 1 1 3 5 3543 

BĂTEȘTI 435  1  11     447 

BEGHEIU 
MIC 

297 2   10     309 

BIGHICI 495 1 44 1 1     542 

BRĂNEȘTI 313    121     434 

BUNEA 
MARE 

221         221 

COLONIA 
MICĂ 

254         254 

JUPÂNEȘTI 179         2 181 

POVERGINA 149         149 

TEMEREȘTI 476   14    1  491 

TOTAL 6034 261 65 46 152 1 1 4 5 6571 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULAȚIA STABILĂ DE 10 ANI ȘI PESTE  DUPĂ NIVELUL DE EDUCAȚIE 
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                  ORAS FAGET 
                    

Ambele 
sexe 5983 583 498 145 4117 1309 677 2131 970 168 34 

         
Masculin 2917 263 220 76 2088 650 489 949 409 81 8 

         
Feminin 3066 320 278 69 2029 659 188 1182 561 87 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATIA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA  

 
 
 

LIMBA  
MATERNĂ 
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FĂGET 3262 240 2 26 9 1 3 3543 

BĂTEȘTI 436    11   447 

BEGHEIU 
MIC 

298 1   10   309 

BIGHICI 495 1 44 1 1   542 

BRĂNEȘTI 322    112   434 

BUNEA 
MARE 

221       221 

COLONIA 
MICĂ 

254       254 

JUPÂNEȘTI 179       181 

POVERGINA 149       149 

TEMEREȘTI 490      1 491 

TOTAL 6106 242 46 27 143 1 4 6571 



                  

JUDETUL 
SEXE  

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E   

Sub 5  5 - 9 
 10 
- 

14 

15 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 39 

ani ani ani ani ani ani ani ani 

     ORAS FAGET 
           Ambele 

sexe 6761 403 375 428 389 367 407 434 483 

         
Masculin 3309 204 188 227 209 188 203 240 246 

         
Feminin 3452 199 187 201 180 179 204 194 237 

 

V A R S T A 

JUDETUL 
SEXE  

 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75-79 80-84 85 ani 

 
ani ani ani ani ani ani ani ani ani 

si 
peste 

 

          
     ORAS FAGET 

     516 379 442 460 502 332 365 231 168 80          Ambele sexe 

252 200 218 225 208 156 159 89 69 28          Masculin 

264 179 224 235 294 176 206 142 99 52          Feminin 
 
 
 
 

POPULATIA STABILA PE SEXE SI STARE CIVILA  

      
  

JUDETUL 
MUNICIPII 
SI ORASE 
COMUNE 

POPULATI
A 

STABILA  
 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care 
traiesc in 
uniune 

consensua
la 

Necasatorit(
a) 

Casatorit(
a) 

Vaduv(
a) 

Divortat(
a) 

Informatie 
nedisponibi

la 

     ORAS 
FAGET 

                
Ambele 

sexe       6761       2563       3251 
       

714        233          -        210 

         
Masculin       3309       1459       1624 

       
124        102          -        105 

         
Feminin       3452       1104       1627 

       
590        131          -        105 

ANEXA Nr. 6.a la statut  
 
 
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul 
orașului Făget, județul Timiș, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992  
 
 PRIMAR 



a) mandatul 1992-1996  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
COVACI DOREL 20.11.1950 Independent 

 
b) mandatul 1996-2000  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
COVACI DOREL 20.11.1950 FSN 

 
 
c) mandatul 2000-2004  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
COVACI DOREL 20.11.1950 PSD 

 
 
d) mandatul 2004-2008  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
COVACI DOREL 20.11.1950 PSD 

 
 
 
 
e) mandatul 2008-2012  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
AVRAM MARCEL 09.07.1975 PDL 

 
 
f) mandatul 2012-2016  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
AVRAM MARCEL 09.07.1975 PDL 

 
 
 
g) mandatul 2016-2020  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
AVRAM MARCEL 09.07.1975 PNL 

 
h) mandatul 2020-2024 
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
AVRAM MARCEL 09.07.1975 PNL 

 
 

 



 
ANEXA Nr. 6.b la statut  

 
 
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la 
nivelul orașului Făget, județul Timiș, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 
1992  
 
 
 
I. CONSILIERI LOCALI 
a) mandatul 1992-1996  
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

  Comisia economică   

 
1. MOHAR RUDOLF 15.06.1941 Independent pe lista FSN 

 
2. STOIA GHEORGHE 13.04.1945 Independent pe lista FSN 

 
3. IUHASZ GEZA 21.12.1940 CDR 

 
4. LINA EFTIMIU 19.04.1946 PR 

 5. DAMȘA ALEXANDRU 01.02.1951 FSN 

 6. BOLDEA IOAN 01.07.1958 PUNR 

 7. URSULESCU IOAN 03.01.1950 CDR 

  Comisia culturală și socială   

 1. BRAȘOVAN VASILE  Independent pe lista FSN 

 2.  MUREȘAN COSTICĂ 20.02.1953 CDR 

 3. GLAVA DELIA 02.08.1950 Independent pe lista FSN 

 4. MILOSTEAN DORU 11.06.1948 MER 

 5. NEAȚU IOAN  PUNR 

  Comisia juridică   

 1. TRIȚOIU DAN 20.02.1939 PUNR 

 2. NEAGU IOAN 30.10.1954 CDR 

 3. IȘFĂNESCU DOREL 25.08.1940 CDR 

 4. DANCIU GRIGORE  CDR 

 
 
b) mandatul 1996-2000  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 Comisia economică   

1. STOIA GHEORGHE-Președinte 13.04.1945 CDR 

2. CÎMPIANU GELU- Secretar 
 

USD 

3. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

4. PETRESCU GHEORGHE 
 

PSD 

5. LĂPUGEAN GHEORGHE 11.08.1944 PSM 

6. JURCONI PETRU 06.08.1943 CDR 

7. MUREȘAN COSTICĂ 20.02.1953 CDR 

8. DAMȘA ALEXANDRU 01.02.1951 INDEPENDENT 

9. URSULESCU IOAN 03.01.1950 CDR 



 Comisia culturală și socială    

1. TOMONI DUMITRU- Președinte 02.02.1956 PAC 

2.  GLAVA DELIA- Secretar 02.08.1950 PSD 

3. CĂLIMAN IONEL 29.03.1948 PSD 

4. ȚENCHE ION ȘTEFAN 27.07.1953 CDR 

5. DOBÎNDĂ TITUS 06.06.1956 PAC 

 Comisia juridică   

1. MILOSTEAN DORU-Președinte 11.06.1948 PSD 

2. MARINCONI MARCU FLAVIA- Secretar 27.07.1951 PS 

3. TRIȚOIU DAN 20.02.1939 USD 

 
 
 
c) mandatul 2000-2004  
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

  Comisia economică   

 
1. GLAVA DELIA- Președinte 02.08.1950 PSD 

 
2. PETRESCU GHEORGHE- Secretar 

 
PSD 

 
3. STOIA GHEORGHE 13.04.1945 PNL 

 
4. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

 5. URSULESCU IOAN 03.01.1950 PNL 

 6. MILOSTEAN DORU 11.06.1948 PSD 

 7. MUREȘAN VERONICA 18.10.1949 PS 

  Comisia culturală și socială   

 1. CĂLIMAN IONEL- Președinte 29.03.1948 PSD 

 2. CAPOTESCU PETRU- Secretar  PS 

 3. TOMONI DUMITRU 02.02.1956 PNL 

 4. ȚENCHE IOAN ȘTEFAN 27.07.1953 CDR 

 5. FRATUȚESCU DORINEL 23.09.1964 PSD 

  Comisia juridică   

 1. MARINCONI MARCU FLAVIA- Președinte 27.07.1951 PS 

 2. CIOROGARIU IOAN- Secretar 06.03.1942 PSD 

 3. DOBÎNDĂ TITUS 06.06.1956 PNL 

 4. NICOLESCU GABRIELA 29.06.1967 PSD 

 5. BOLDIA ION 01.07.1958 CDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) mandatul 2004-2008  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 Comisia economică   

1. GLAVA DELIA- Președinte 02.08.1956 PSD 

2. PETRESCU GHEORGHE- Secretar 
 

PSD 

3. ISPAS IOAN 20.10.1956 PSD 

4. TRIȚOIU DAN 20.02.1939 PD 

5. VIZAUER ZOLTAN 21.08.1949 PSD 

 Comisia juridică   

1. MARINCONI MARCU FLAVIA- Președinte 27.07.1951 PSD 

2. ARDELEAN REMUS- Secretar 16.06.1947 PD 

3. CIOROGARIU IOAN 06.03.1942 PSD 

4. DOBÎNDĂ TITUS 06.06.1956 PNL 

5. NICOLESCU GABRIELA 29.06.1967 PSD 

 Comisia culturală și socială   

1. CĂLIMAN IONEL Președinte 29.03.1948 PSD 

2. LEUCĂ GEORGETA- Secretar 18.07.1952 PD 

3. FRATUȚESCU DORINEL 23.09.1964 PSD 

4. PASCUTESCU CLAUDIU 08.08.1980 PSD 

5. TOMONI DUMITRU 02.02.1956 PNL 

 
 
 
e) mandatul 2008-2012  
 

  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 Comisia economică   

1. SITA VASILE- Președinte 29.11.1961 PNL 

2. PALCONI IOAN- Secretar 23.01.1955 PDL 

3. AVRAM MARCEL 09.07.1975 PDL 

4. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

5. PETRESCU GHEORGHE  PSD 

 Comisia juridică   

1. MARCONI MARCU FLAVIA- Președinte 27.07.1951 PSD 

2. CIOROGARIU IOAN- Secretar 06.03.1942 PSD 

3. ARDELEAN REMUS 16.06.1947 PNL 

4. FRATUȚESCU DORINEL 23.09.1964 PSD 

5. STOIA GHEORGHE 13.04.1945 PDL 

 Comisia culturală și socială   

1. TOMONI DUMITRU- Președinte 02.02.1956 PDL 

2. LEUCĂ GEORGETA- Secretar 18.07.1952 PDL 

3. CIOROGARIU IOAN 06.03.1942 PSD 



4. AVRAMESCU CLAUDIU 27.06.1973 PDL 

5. CĂLIMAN IONEL 29.03.1948 PSD 

6. DOBÎNDĂ TITUS 06.06.1956 PNL 

 
 
 
 
f) mandatul 2012-2016  
 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 Comisia economică   

1. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

2. MARTI IOAN 05.01.1970 PSD 

3. COȘTEANȚ DOREL 
 

PDD 

4. SITA VASILE- Președinte 29.11.1961 PNL 

5. LEUCĂ MĂRIOARA GEORGETA-Secretar 18.07.1952 PDL 

 Comisia juridică   

1. BIRĂU VICTOR- Secretar 20.12.1971 PSD 

2. CORȘATEA DOMNICA 31.10.1963 PSD 

3. AVRAMESCU CLAUDIU 27.06.1973 PDL 

4. PALCONI IOAN- Președinte 23.01.1955 PDL 

5. GAȘPAR DAN 20.10.1981 PDL 

 Comisia culturală și socială   

1. TOMONI DUMITRU- Președinte 02.02.1956 PDL 

2. MANEA TIBERIU 17.06.1975 PSD 

3. DOBÎNDĂ TITUS 06.06.1956 PNL 

4. CĂLIMAN IONEL 29.03.1948 PSD 

5. IOVA IOAN- Secretar 21.09.1964 PDL 

 
 
g) mandatul 2016-2020  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
 

Data nașterii Apartenența politică 

 Comisia economică   

1. SITA VASILE- Președinte 29.11.1961 PNL 

2. PALCONI COSMIN- Secretar 11.12.1983 PNL 

3. BOLDIA IOAN 01.07.1958 PNL 

4. BOAMBĂ BOGDAN 03.06.1985 PSD 

5. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

 Comisia juridică   

1. BIRĂU VICTOR- Președinte 20.12.1971 PSD 

2. ISTUDOR LENUȚA- Secretar 27.11.1966 PSD 

3. GAȘPAR DAN 20.10.1981 PNL 

4. DOICA-VOINESCU CAMELIA 02.12.1980 PNL 

5. PUȘCAȘ MIHAI 03.11.1979 ALDE 



 Comisia culturală și socială   

1. TOMONI DUMITRU- Președinte 02.02.1956 PNL 

2. LAZĂR VALERICA- Secretar  NL 

3. IOVA IOAN 21.09.1964 PNL 

4. ANTONI IONEL 22.06.1965 PSD 

5. BIRO LĂCRĂMIOARA-LAVINICA 23.01.1972 ALDE 

 
 
h) mandatul : 2020-2024 
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

  Comisia economică   

 
1. MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

 
2. GAȘPAR DAN 20.10.1981 PNL 

 
3. LEUCĂ MĂRIOARA-GEORGETA 18.07.1952 PNL 

 
4. PALCONI COSMIN-BOGDAN 11.12.1983 PNL 

 5. BOAMBĂ BOGDAN- CLAUDIU 03.06.1985 PSD 

  Comisia juridică   

 1. PUȘCAȘ MIHAI 03.11.1979 PNL 

 2 ANTĂNAS MIHAIELA-MIRELA 02.05.1969 PSD 

 3. 
DOICA-VOINESCU CAMELIA-
MARIANA 

02.12.1980 PNL 

 4. BIRĂU VICTOR 20.12.1971 PSD 

 5. AVRAMESCU CLAUDIU-IONEL 27.06.1973 PNL 

  

Comisia pentru sănătate, cultură, 
învățământ, muncă și protecție 
socială, culte și probleme ale 
minorităților 

  

 1. TOMONI DUMITRU-TRĂIAN 02.02.1956 PNL 

. 2. ANTONI IONEL-NICUȘOR 22.06.1965 PSD 

 3. BAȘIU DAN-PAUL 20.05.1985 PMP 

 4. MANOLE SAMIR-IOAN 20.02.1977 PSD 

 
 
II. VICEPRIMARI 
a) mandatul 1992-1996  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
NEDELEA COSTICĂ 

 
Independent pe listă FSN 

 
 
 
 
b) mandatul 1996-2000  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
TRIȚOIU DAN 20.02.1939 USD 

 
 



 
 
c) mandatul 2000-2004  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

 
 
 
 
d) mandatul 2004-2008  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
MUREȘAN IOAN 23.08.1947 PSD 

 
 
e) mandatul 2008-2012  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
SITA VASILE 29.11.1961 PNL 

 
 
f) mandatul 2012-2016  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
SITA VASILE 29.11.1961 PNL 

 
g) mandatul 2016-2020  
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
SITA VASILE 29.11.1961 PNL 

 
 
 
h) mandatul 2020-2024 
 
 

 
Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică 

 
AVRAMESCU CLAUDIU-IONEL 27.06.1973 PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 7 la statut  
 
 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Orașului Făget , respectiv a 
"Certificatului de Fiu/Fiică al/a Orașului Făget " 
 

Art. 1. -Titlul de "Cetățean de onoare al Orașului Făget", denumit în continuare Titlu reprezintă 
cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Orașului Făget.  

Art. 2. -Certificatul de "Fiu/fiică al/a Orașului Făget", denumit în continuare Certificat reprezintă 
distincția acordată de către Consiliul Local al Orașului Făget persoanelor născute în orașul Făget , la 
împlinirea vârstei de 18 ani.  

Art. 3. -Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:  
a) primarului;  
b) consilierilor locali;  
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în  

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.  
Art. 4. -Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, 

vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  
Art. 5. -Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:  

a) sunt personale;  
b) sunt netransmisibile;  
c) reprezintă un drept al titularului;  
d) au valabilitate nedeterminată.  

Art. 6. -Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 
personalități care se găsesc în una din următoarele situații:  

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus  
amprenta asupra dezvoltării Orașului Făget  și a imaginii acestuia;  

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Orașului  
Făget , în țară și străinătate;  

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente  
deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în Orașul Făget;  

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au  
produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Orașului Făget;  

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un  
aport la realizarea unei imagini pozitive a Orașului Făget  în lume;  

f) sportivi din Orașul Făget  care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive  
internaționale;  

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului  
local.  

Art. 7. -Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:  
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului,  

crime împotriva umanității, fapte penale;  
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face  

după clarificarea situației juridice.  
Art. 8.-(1) Pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Făget’’/certificatului sunt 

înregistrate documentele care vor cuprinde următoarele înscrisuri: 
a) o expunere de motive a inițiatorului ;  
b) 3 recomandări de la persoane juridice/fizice din domeniul de activitate al candidatului  

pentru titlul de ,,cetățean de onoare;  
                       (2) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul  
general al unității administrativ- teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare 
și dosarul prevăzut la alin. (1)..  
                       (3) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (2) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor  
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
                      (4) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (2) este dezbătut în ședință ordinară sau 
extraordinară.  
                      (5) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local.  
                        (6) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.  
                      (7) Decernarea Titlului se face de către primarul Orașului Făget, în cadrul ședințelor 
ordinare sau extraordinare ale Consiliului  Local sau a unei festivități organizate de primar.  
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                     (8) Acordarea Certificatului se face de către primarul orașului Făget  în cadrul unei festivități 
care se organizează de către primar.  

Art. 9. -Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:  
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;  
b) primarul orașului Făget prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii  

Hotărârii Consiliului Local Făget; 
c) primarul orașului Făget înmânează diploma de "Cetățean de onoare al Orașului  

Făget" persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;  
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;  
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele  

laureatului;  
Art. 10. -Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:  

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului  Consiliului Local al Orașului Făget   
la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;  

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate de  Consiliul Local al Orașului  
Făget  sau în care acesta este coorganizator;  

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de   
instituțiile aflate în subordinea consiliului local;  

d) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului  
Local al Orașului Făget   

Art. 11. -Drepturile prevăzute la art. 10 încetează în următoarele situații:  
a) decesul titularului;  
b) retragerea Titlului.  

Art. 12. -Titlul se retrage în următoarele situații:  
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);  
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură  

orașului Făget, locuitorilor săi sau țării.  
Art. 13. -Retragerea Titlului se face de către Consiliul  Local al Orașului Făget, după următoarea 

metodologie:  
a) este sesizat Consiliul  Local al Orașului Făget  de către persoanele menționate la art.  

3;  
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;  
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului  local, adoptată cu majoritate  

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;  
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 

acorda cuvântul, la solicitarea sa.  
Art. 14. -Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Făget.  
Art. 15. -Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format 

electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  
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ANEXA Nr. 8.a la statut  
 

Rețeaua rutieră  
 

1. Drumuri naționale secundare  
 Drumul național DN 68A  străbate Orașul Făget pe o lungime de 2,0 km . 
B. Drumuri de interes județean 
Drumul județean DJ 681, străbate Orașul Făget pe o lungime de 7,5 km pe traseul  Făget (DN  

68A)- Colonia Mică-Drăgsinești-Gladna Montană-Crivina-Criciova-DN 6 (Gavojdia); 
            Drumul județean DJ 682, străbate Orașul Făget  pe o lungime de 9,0 km pe traseul Făget (DN      
 68A)- Lim. Jud. Arad (Km 9+000); 
            Drumul județean DJ 682D, străbate Orașul Făget pe traseul  Făget (DJ  682)- Temerești-Sintești-
Margina        
             
            C. Drumuri de interes local  
            1. Drumuri comunale  
             Drumul comunal DC 98 , străbate Orașul Făget pe o lungime de 14 km pe traseul Făget-Bichigi-
Povârgina-Bunea Mare ; 
            Drumul comunal DC 107, străbate Orașul Făget pe o  lungime de 1,9 km pe traseul  Făget- 
Temerești; 
            Drumul comunal DC 113, străbate Orașul Făget pe  o lungime de 11,5 km pe traseul Făget-
Bătești-Brănești-Jupânești; 

3. Străzi  
Orașul Făget, județul Timiș însumează 34 de străzi, în lungime totală de 15,61 km. 

 1. Aleea Traian Vuia (fosta Aleea Sănătății) -0,23 km (III) 
 2. 1 Decembrie 1918 (fosta 23 august)- 0,22 km (I) 
 3. Calea Lugojului – 1,30 km (I) 
 4. Avram Iancu- 0,33 km (II) 
 5. Coriolan Brediceanu- 0,28 km (II) 
 6. Victor Feneșiu (fosta 1 Mai)- 0,18 km (II) 
 7. Piața Libertății (II)- 0,25 km 
 8. Stadionului- 0,11 km (II) 
 9. Abatorului- 0,13 km (V) 
          10. Independenței- 0,21 km (IV) 
          11. Sebastian Olariu (fosta Șirul Begheiului)- 0,6 km (IV) 
          12. Vâlcele-0,30 km (V) 
          13. Țarinii- 0,25 km (V) 
          14. Calea Bichigiului-0,92 km (II) 
          15. Dorobanți-0,70 km (III) 
          16. Cetății (fosta Râtului)- 0,15 km (V) 
          17. Lalelelor- 0,13 km (V)  
          18. Salcîmilor- 0,20 km (V) 
          19. Eftimie Murgu (fosta Trandafirilor)- 0,46 km (IV) 
          20. Mihai Viteazul- 0,29 km (IV) 
          21. Ștefan cel Mare- 2,00 km (I) 
          22. Dionisie Păscuțiu (fosta Narciselor)- 0,22 km (V) 
          23. Drumul Gladnei-0,75 km (II) 
          24. Aleea CFR- 0,26 km (V) 
          25. Drumul Spitalului- 0,40 km (III) 
          26. George Gârda (fosta Rozelor)- 0,84 km (IV) 
          27. Cloșca- 0,37 km (IV) 
          28. Vasiel Alecsandri -0,32 km (IV) 
          29. George Coșbuc -0, 60 km (IV) 
          30. Unirii- 0,60 km (II) 
          31. Tudor Vladimirescu- 0,19 km (IV) 
          32. 1 Mai (fosta Nouă)-  0,30 km (V) 
          33. Mihai Eminescu – 0, 50 km (V) 
          34. Gheorghe Doja- 1,03 km (I) 
 
 
 
 
   



ANEXA Nr. 8.b la statut  
 

Rețeaua de căi ferate  
 
 

Orașul Făget este străbătut de linia de cale ferată pe ruta Lugoj-Făget-Ilia- magistrală secundară 
de cale ferată  CFR 212 cu lungimea totală de 83 km . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA Nr. 9 la statut  

 
Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței 

sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea  
 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării  
 

Infrastructura care asigură desfășurarea procesului de învățământ în orașul Făget este adaptată 
nivelelor: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și vocațional/tehnic. 

Pe teritoriiul UAT Făget, rețeaua școlară are următoarea structură: 

 Liceu- Liceul teoretic „Traian Vuia” în localitatea de reședință- Făget; 

 Școli primare cu clasele I-IV Brănești, Bătești, Bunea Mare și Temerești; 

 Grădinițe cu program normal: Făget, Bătești, Bichigi, Bunea Mare, Brănești, Colonia 
Mică, și Temerești; 

 Grădiniță cu program prelungit: Făget. 
 

Liceul teoretic „Traian Vuia, emblemă a orașului Făget a fost înființat în toamna anului 1954 și a 
funcționat ca şcoală medie mixtă, apoi ca liceu de cultura generală, cu clase de profil real si uman. Pe 
toată durata funcţionării sale ( chiar şi în perioada 1977 – 1980 când a fost desfinţat şi a avut clase afiliate 
), Liceul Teoretic ” Traian Vuia ” a cuprins şi clase din învăţământul primar si gimnazial, precum şi clase 
liceale ale cursului seral, populaţia şcolara fiind constantă peste 1325 de elevi, iar cadrele didactice în 
număr de peste 90. 

În prezent şcoala din Făget funcţionează ca liceu teoretic cu profilurile real si uman la filiera 
teoretica şi profilul servicii, specializare economic, la filiera tehnologică. 

Liceul Teoretic ” Traian Vuia ” este şcoală coordonatoare pentru cele 8 școli cu clasele I – IV, și 
pentru grădinița din Bunea Mare. 

Activitatea unităților de învățământ preșcolar din localitățile arondate este coordonată de către 
Grădinița cu Program Prelungit Făget 
 
 

 

 
 
 
Conform datelor publice furnizate de Liceul Teoretic „ Traian Vuia” Făget, la începutul anului 2020,  
unitatea coordonatoare și structurile subordonate, numărau un efectiv de 1294 de elevi. 
 
 
 
 
 



 
 

EFECTIVE ELEVI LA 12.02.2020 
 

Școala CP ( Clasa 
pregătitoare) 

I II III IV TOTAL V VI VII VIII TOTAL 

Făget A-27 
B-27 

A-30 
B-30 

A-27 
B-26 

A-26 
B-24 

A-25 
B-23 

265 A-28 
B-27 
C-28 

A-31 
B-29 
C-31 

A-30 
B-28 

A-29 
B-29 
C-26 

316 

Bătești 1 4 4 8 8 25      

Bichigi 6 6 4 6 - 22      

Brănești 2 3 4 5 7 21      

Bunea  3 1 6 2 - 12      

Colonia 
Mică 

6 11 7 4 8 36      

Temerești 1 5 3 4 - 13      

 73 90 81 79 71 394 83 91 58 84 316 

 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUNEA MARE- 7 preșcolari 
 

LICEU + PROFESIONALĂ 
 

Profil IX X XI XII TOTAL 

Real A-28 A-27 A-28 A-26 109 

Uman B-27 
C-28 

B-29 
C-28 

B-28 
C-23 

B-28 
C-29 

220 

Servicii D-28 D-27 
E-28 

D-27 
E-28 

D-30 
E-24 

192 

Total liceu 111 139 134 137 521 

Profesională E-28 
F-28 

- - - 56 

Total 
profesională 

56     

TOTAL 167 139 134 137 577 
 
 
 

TOTAL GRĂDINIȚĂ + CICLUL PRIMAR+ CICLUL GIMNALIZAL+ LICEAL+ PROFESIONAL= 1294 
 
 
 

II. Instituții din domeniul culturii  
Pe raza teritorială a orașului Făget și a localităților aparținătoare funcționează următoarele instituții de 

cultură: 

 Casa de cultură Făget situată în Făget Calea Lugojului nr. 26; 

 Casa memorială „Traian Iancu” situată în Făget pe str. D. Păscuțiu nr.21; 

 Muzeul „Traian Vuia”- situat în Făget Calea Lugojului nr. 10 ; 

 Galeria de artă contemporană- în localitatea de reședință Făget; 

 Biblioteca orășenească situată în clădirea din Făget, Calea Lugojului nr. 10; 
 
 
 

III. Instituții din domeniul sănătății  
 

Pe raza teritorială a orașului Făget, asistența medicală se asigură prin Spitalul Orășenesc Făget și 
prin cabinete de medicină de familie. 

La nivelul unității administrativ teritoriale Făget funcționează o singură unitate spitalicească- Spitalul 
Orășenesc Făget- care asigură asistență medicală pentru locuitorii orașului și a întregii zone denumite 
,,Țara Făgetului’’ .  

Spitalul Orășenesc Făget este instituție publică finanțată din venituri proprii și din venituri de la 
bugetul local, funcționând în baza principiului autonomiei financiare. Conform OUG nr. 162/2008 privind 
transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 



publice locale, managementul asistenței medicale a Spitalului se află în subordinea Consiliului Local 
Făget. 

Spitalul Orășenesc Făget este unitate sanitară de categoria a IV-a, conform prevederilor O.M.S nr. 
1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, precum și 
conform prevederilor O.M.S. nr. 323/2014 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii 
pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare. 

Spitalul Orășenesc Făget are în structura sa 3 secții cu paturi, în cadrul cărora sunt organizate 
compartimente, și 3 compartimente de sine stătătoare, însumând un număr de 115 paturi, 9 paturi 
însoțitori și 12 paturi spitalizare de zi. În total, Spitalul are 136 paturi, precum și o serie de compartimente 
fără paturi,un ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate, după cum urmează:  
 

Denumire Nr. paturi 

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ 
Din care: Compatimentul ATI 

25 
5 

COMPARTIMENTUL OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 
Din care: Compartimentul neonatologie 

15 
 
5 

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ 
Din care: Compartimentul Cronici 

30 
5 

SECȚIA PEDIATRIE 25 

Compartimentul BOLI INFECȚIOASE 10 

COMPARTIMENTUL PNEUMOLOGIE 10 

UNITATEA TRANSFUZIE SANGUINĂ  

Compartimente fără paturi  

FARMACIA  

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ 
MEDICALĂ 

 

CAMERA DE GARDĂ  

Compartimentul de PREVENIRE A INFECȚIILOR 
ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

 

CABINET BOLI INFECȚIOASE  

CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ  

DISPENSAR TBC  

AMBULATORIU DE SPECIALITATE cu 
următoarele cabinete și structuri: 

 Cabinet Medicină Internă; 

 Cabinet Chirurgie Generală; 

 Cabinet Obstetrică- Ginecologie; 

 Cabinet pediatrie; 

 Cabinet Psihiatrie; 

 Cabinet O.R.L.; 

 Cabinet Oftalmologie; 

 Cabinet Dermatovenerologie; 

 Cabinet ortopedie și traumatologie. 

 

APARAT ADMINISTRATIV- Activitatea 
economică și tehnico-administrativă este 
organizată pe servicii, birouri și compartimente 
funcționale conform structurii organizatorice: 

 Compartiment administrativ; 

 Compartiment statisctică și informatică 
medicală; 

 Birou resurse umane RUNOS; 

 Compartiment aprovizionare; 

 Compartiment achiziții publice; 

 Birou management al calității serviciilor 
medicale; 

 Birou financiar-contabilitate. 

 

 
 
 



 
 
 
 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale  
 

La nivelul UAT Făget, principalul furnizor de asistență socială este Serviciul Public de Asistență 
Socială (SPAS) subordonat Consiliului Local Făget, înființat prin H.C.L. nr. 19/03.02.2000, serviciu  care 
lucrează în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a 
Consiliului Județean Timiș. Serviciul Public de Asistență Socială ofertă servicii de bază precum 
informarea și consilierea pesoanelor cu nevoi. Acesta se ocupă, de asemenea, cu distribuirea de ajutoare 
sociale asigurate de Guvernul României. 

SPAS prin personal de specialitate  compartimente, dintre care Compartimentul Protecția 
Persoanelor Vârstnice și Combatrea Marginalizării se ocupă în prezent de situația vârstnicilor din orașul 
Făget: inventariere, îngrijire la domiciliu prin asistenți sociali, servicii medicale, propune activități în 
vederea prevenirii și reducerii excluziunii sociale, derulează POAD 2014-2020 
Compartimentul de asistență și protecție socială are următoarele atribuții:  

 Acordarea de beneficii în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 Acordarea de beneficii în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru menținerea familiei; 

 Acordarea de beneficii în baza OUG nr. 11/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 

 Acordarea de beneficii în baza OUG nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de elevi mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional, acordat din fonduri 
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 

 Acordarea de alimente de bază și produse de igienă prin Programul Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate (POAD) de la Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate 
persoane; 

 Acordarea serviciilor de cantină socială. În acest sens Primăria orașului Făget are parteneriate cu 
S.C. Diapex S.R.L. Făget, Liceul teoretic „Traian Vuia” Făget, Mitropolia Banatului, pentru Centrul 
de Zi „Patriarh Miron Cristea”; 

 Acordarea serviciilor de autoritate tutelară și protecția copilului; 

 Acordarea de asistență și consultanță pentru persoanele care sunt încadrate într-un grad de 
handicap în baza unui certificat eliberat în acest sens de către Comisia de evaluare a 
persoanelor cu handicap copii și adulți Timiș.                                                                                                                     

Astfel, la nivelul orașului Făget, se acordă următoarele prestații și servicii sociale:  

 Ajutor social; 

 Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolier acordat beneficiarilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 Ajutoare de urgență; 

 Ajutoare de înmormântare; 

 Alocații nou- născuți; 

 Alocații de stat; 

 Alocații familiale complementare; 

 Alocații de susținere pentru familia monopartentală; 

 Indemnizații de creșterea copilului; 

 Stimulente creșterea copilului; 

 Acordarea hranei la cantina de ajutor social; 

 Persoane vârstnice asistate la domiciliu; 

 Persoane cu dizabilități cu asistenți personali. 
 

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea  
 
Presa scrisă este reprezentată de publicațiile regionale și locale-  ziare, reviste ( Renașterea 

Bănățeană, Agenda Zilei, Bănățeanul, Adevărul, Jurnalul Național, Gazeta Sporturilor, Libertatea, Capital, 
Fotbal Vest, Redeșteptarea de Lugoj etc.)  

Presa audio este reprezentată de Radio Timișoara și Radio Lugoj care, zilnic, difuzează știri și 
informașii din viața economico-socială și culturală a orașului Făget. 
 Periodic se editează ,,Curierul de Făget’’ care informează populația despre activitatea 
administrației locale. 
 



VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului  
În domeniul tineretului și sportului, pe raza teritorială a orașului Făget funcționează: 

 Clubul Sportiv  Orășenesc Făget; 

 Clubul Vânătorilor și Pescarilor Făget; 

 Asociația Sportivă Școlară Olimpia Făget; 
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Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 
terțiar, precum și din agricultură  

Localitatea Făget se încadrează în tipologia localităților cu activități mixte, iar satele aparținătoare 
sunt localități rurale cu activități preponderent agricole. 
Profilul economic al orașului Făget,din perspectiva sectoarelor de activitate, se prezintă astfel: 
 

SECTORUL PRIMAR 
 

Agricultură (cultura plantelor, creșterea animalelor), silvicultură 

SECTORUL SECUNDAR Industrie prelucrătoare (industria alimentară, industria lemnului), 
construcții, industria ușoară, depozitare 

SECTORUL TERȚIAR Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură, culte, comerț, 
activități financiar-bancare, poștă și telecomunicații 

 
 
 

 % 

SECTORUL PRIMAR 30 

SECTORUL SECUNDAR 40 

SECTORUL TERȚIAR 40 

În Făget predomină industria prelucrătoare, prelucrare primară a lemnului,  industria de producție 
a mobilei, industria confecțiilor, industria materialelor de construcții și industria agro-alimentară.  

Industria de prelucrare a lemnului  
- o ramura industrială în care activează un număr important de firme este prelucrarea primară a  
lemnului,  producția de mobilier și alte produse din lemn. 
 

Industria textilă și a pielăriei 
O pondere foarte importantă a reprezentat-o în economia orașului Faget industria confecțiilor 

din piele, atât din punctul de vedere al actorilor economici activi în acest sector cât și al numărului de 
angajați – forța de munca provenind în cea mai mare parte din Făget – precum și al beneficiilor 
economice.  
 

Comerț și servicii 
 

Servicii orientate către întreprinderi  
 

Principalele servicii: 

 bancare; 

 în domeniul asigurărilor; 

 juridice (avocați, notari, etc.); 

 consultanță pe probleme fiscale; 
 

Comerțul și serviciile se desfășoară pe teritoriul orașului prin mai multe societăți comerciale, asociații 
familiale si persoane fizice autorizate private care desfac o gamã variatã de produse si executã servicii 
către populație.  

Servicii personale 
Acest segment este deosebit de vast. Paleta de oferte include servicii începând de la frizer și până la 

croitor, de la pantofar până la masaj și manichiură.  



 
Servicii tehnice  

 zidari și constructori  

 instalatori  

 electricieni  

 tâmplari  

 zugravi  

 faianțari  

 tinichigii  

 țiglari  

 mobilă și produse textile  

 materiale de construcție și unelte, etc. 
Aici se mai adaugă alte profesii cum ar fi cel de mecanic auto sau specialist de prelucrare elctronică a 

datelor. 


În prezent în oraș îsi desfășoară activitatea 2 supermarketuri de tip discount – Profi și Penny.  

În sectorul financiar – bancar, serviciile sunt asigurate de BRD Groupe societe Generale, BCR 
Banca Comercială Română, CEC, Bank România, Reiffeisen Bank. 

Benzinarii  
PETROM ȘI LUKOIL 
 

Construcții 
În domeniul construcțiilor, pe raza orașului își desfășoară activitatea mai multe societăți 

comerciale de profil.  

Evoluția economică a orașului Făget 
Începând din 1990, în localitatea Făget, au fost înregistrate la Registrul Comerțului un număr de 

432 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 211 firme dintre care 198 sunt încă active 
conform ANAF.Un număr de 78 firme înregistrate în Făget figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 
2019 au depus datele de bilanț un număr de 170 firme. 
 

Evoluția numărului de firme active 
 
 
 
 
 
 
 

AN FIRME 

2005 151 

2006 152 

2007 166 

2008 185 

2009 180 

2010 175 

2011 179 

2012 176 

2013 169 

2014 168 

2015 164 

2016 161 

2017 159 

2018 164 

2019 170 



0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei 
pentru construcții, extracția pietrei 
calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 
 

4706% 

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului 
pentru telecomunicații în magazine 
specializate 

2874% 

0210 Silvicultură și alte activități forestiere 1360% 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 781% 

0220 Exploatarea forestieră 777% 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor 
farmaceutice, în magazine specializate 

350% 

4719 Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

319% 

9329 Alte activități recreative și distractive 
n.c.a. 

299% 

5630 Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor 

262% 

5610 Restaurante 252% 
 
 
Domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare 
 

Cod 
CAEN 

Denumire domeniu Cifra RON 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 
 

240 748 968 

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 166 370 984 

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau înciriate 22 880 168 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 17 007 095 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și 
alte materiale vegetale împletite 

14 007 862 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 9 476 204 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

7 686 919 

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

7 452 072 

0210 Silvicultură și alte activități forestiere 3 144 867 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

2 541 760 
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Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Orașului Făget 
 
I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al . . . . . . . . . . (denumirea unității administrativ-

teritoriale) 
 
II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al . . . . . . . . . . (denumirea unității administrativ-

teritoriale) 
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Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, 
instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau 
punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale  
 
 

I. Principalele organizații neguvernamentale  
Principalele organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului 

Făget:  

 Asociația Culturală Țara Făgetului; 

 Asociația Părinții Pentru Copii; 

 Asociația Sportivă Școlară Olimpia Făget; 

 Asociația Lumina Vieții; 

 Asociația pro Memoria Bunea Mică; 

 Asociația Cultural Artistică Și Turistică Făgețeană; 

 Asociația De Agroturism Padeșul Făget; 

 Asociația De Prietenie Făget Muntele Athos; 

 Asociația Prieteni Fără Cuvinte Făget; 

 Asociația Clubul Sportiv Orășenesc Făget; 

 Asociația Trad Rom Umanitar Euro; 

 Asociația Clubul Sportiv Teclem Prod Făget; 

 Asociația Culturală Umanitară Cult Fagfaget; 

 Asociația Elim; 

 Asociația Piscicultorilor Din Făget; 

 Asociația scriitorilor În Grai Bănățean; 

 Asociația Liman Bike Race; 

 Asociația Județeană A Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Timiș Filiala Făget; 

 Asociația Crescătorilor De Animale Făget; 

 Asociația Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români Făget; 
 
 
II. Principalele partide politice  
Principalele partide politice care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului Făget: 

 PMP- Partidul Mișcarea Populară; 

 Pro România; 

 ALDE- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților; 

 PSD- Partidul Social Democrat; 

 PNL- Partidul Național Liberal; 

 USR- PLUS; 

 PPUSL- Partidul Puterii Umaniste; 

 PRM- Partidul România Mare. 
 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale  
Principalele organizații sindicale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului Făget: 

 Federația Sindicală „HIPOCRAT”; 

 Sindicatul Ocolului Silvic Făget; 

 Sindicatul Sanitas din Spitalul Orășenesc Făget; 
 
IV. Cultele religioase  
Lăcașe de cult aparținând cultelor religioase care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a 

orașului Făget:  

 Protopopiatul Ortodox Român;  

 Biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Făget I; 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului din Făget II; 

 Biserica Baptistă din Povergina; 

 Biserica Baptistă din Bichigi; 
Biserica Pendicostală din Bichigi; 

 Biserica Pendicostală din Temerești; 

 Biserica Pendicostală din Bătești; 

 Biserica Ortodoxă din Begheiu Mic; 



 Biserica Ortodoxă din Jupânești; 

 Biserica Ortodoxă din Brănești; 

 Biserica Ortodoxă din Bătești; 

 Biserica Ortodoxă din Temerești; 

 Biserica Ortodoxă din Bichigi; 

 Biserica Ortodoxă din Povergina; 

 Biserica Ortodoxă din Bunea; 

 Biserica de Lemn din Jupânești; 

 Biserica de Lemn din Bătești; 

 Biserica Reformată din Făget; 

 Biserica Adventistă de ziua a 7-a Speranța din Făget; 

 Biserica Adventistă de ziua a 7-a Mișcarea De Reformă din Făget; 

 Biserica de Lemn din Povergina; 

 Biserica Romano-Catolică din Făget; 

 Biserica Adventistă de ziua a 7-a Betania din Făget; 

 Biserica Pendicostală Efrata din Făget; 

 Biserica Baptistă Betel din Făget. 
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Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de orașul Făget 
Înfrățiri cu localități din afara țării 

 Înfrăţire cu localitatea „Szekszard-Ungaria“, privind cooperare în domeniile: economic, cultură, 
învăţământ, întâlniri anuale în Făget şi Szekszard; 

  Înfrăţire cu localitatea „Bellevenue-Franţa“, privind schimburi culturale, donaţie de cărţi şi 
medicamente; 

  Protocol de înfrăţire cu localitatea „Cervinaria-Italia“, privind cooperare în domeniile: cultură, 
turism; 

 Acord de înfrăţire cu localităţile „Aletea şi Gyula-Ungaria“, privind schimburi cultural-sportive 
bilaterale; 

 Înfrăţire cu localitatea „Montza-Italia“, privind ajutor umanitar; 

 Înfrăţire cu localitatea „Stropkov-Slovacia“, privind schimburi culturale; 

 Înfrăţire cu „Comunitatea Comunelor din Mirebellois-Franţa“, colaborare şi ajutor umanitar; 

 Protocol de înfrăţire cu localitatea „Ytrak-Franţa“, colaborare şi ajutor umanitar; 
 

 
Asocieri la nivelul județului și al țării cu 

 ACOR;  

 AOR;  

 ADID;  

 ADI Timiș;  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis-Est; 

 Asociatia Microregională Țara Făgetului;  

 Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


