
 
R  O  M  Â  N  I  A        
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea Serviciului Public Gospodărie Orăşenească, aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Statului de funcţii şi Organigramei 
 

 

  Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţă ordinară, 
  Având în vedere : 
 -raportul de specialitate al domnului viceprimar  înregistrat sub nr. 5868/30.05.2018 prin care 

se propune înfiinţarea Gospodăriei Orăşeneşti ca persoană juridică, aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, a Statului de funcţii şi a Organigramei precum şi transmiterea în 

administrarea acesteia a ansamblului de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi 

dotări specifice, conform anexelor; 

 -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local; 

 -prevederile art. 2 lit. ,,g’’, art. 3 alin.1, art.6 şi art. 8 alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

  În temeiul art.36 alin. 2 lit. ,,b’’ şi ,,d’’, alin. 4 lit. ,,e’’, alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 14 şi art. 
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                    Art.1.-Se aprobă înfiinţarea Serviciului comunitar de utilităţi publice-persoană juridică-

cu denumirea Gospodăria Orăşenească. 

  Art.2.-Modalitatea de gestiune a Gospodăriei orăşeneşti este gestiunea directă. 

  Art.3.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Gospodăriei 

Orăşeneşti, conform anexei 1. 

  Art.4.-Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii, conform anexei nr. 2. 

    Se modifică în mod corespunzător Statul de funcţii aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Făget nr.24/16 februarie 2018.  

  Art.5.-Se transmite în administrarea Gospodăriei orăşeneşti ansamblul de construcţii, 

maşini şi utilaje tehnologice, conform anexei nr. 3 

  Art.6.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează viceprimarul oraşului 

Făget. 

  Art.7.-Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 

        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                  -viceprimarului, 

        -A.N.R.S.C. 

                                        -biroului economic, 

        -primar, 
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