
 

 

 

 

R  O  M  Â  N  I  A         

JUDEŢUL TIMIŞ       

ORAŞUL FĂGET          

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

                                              H O T Ă R Â R E  

privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată 
 
 

 

 Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

                   Având în vedere : 

-prevederile Hotărârii Consiliului local Făget nr. 64/12 noiembrie 2020 

privind      aprobarea   Regulamentului   de   organizare  și    funcționare al  

Consiliului local al orașului Făget; 

 -prevederile art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 57/2019   privind   Codul   Administrativ,   cu modificările  și completările  

ulterioare, 

    În temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din   Ordonanța   de    Urgență    a    Guvernului   nr. 57/2019  privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 
                             H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Articol unic. Se alege președinte de ședință pentru luna 
februarie  2022 domnul MANOLE SAMIR- IOAN.  

 

 

 

 
              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                     Manole Samir-Ioan 
              Jr.Valentina Sita   
              
              
         
 
Nr.23/10  februarie 2022 
SV/LL/3 ex 



 
R O M Â N I A         

JUDEŢUL TIMIŞ             

ORAŞUL FĂGET                 

CONSILIUL LOCAL 

                                             H O T Ă R Â R E  

     privind aprobarea bugetului local general consolidat de venituri şi    

cheltuieli al Oraşului Făget pe anul 2022 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

Având în vedere: 

        -raportul  de  specialitate  nr.1327/07.02.2022   al Serviciului economic  
privind proiectul bugetului local general consolidat de venituri şi cheltuieli a 
Oraşului Făget pe anul 2022; 

-referatul de aprobare nr. 9768/22/07.02.2022 al primarului oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizele comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului local;  

        -prevederile art. 19 alin.1 lit. a) şi b),  ale art. 20 alin. (1) lit. a) din 
Legea   nr. 273/2006   privind    finanţele  publice   locale,   cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi prevederile Legii nr. 317/2021 a 
bugetului de stat pe anul 2022; 
         -cu respectarea prevederilor art. 39 alin.3 şi alin. 6 din Legea nr. 
273/2006    privind    finanţele publice locale,  cu modificările şi completările 
ulterioare, 

                   În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 
139 alin.(3) lit.a) şi b) precum şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

             H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                   Art.1.-Se aprobă bugetul local general consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Oraşului Făget pe anul 2022, conform documentelor anexă ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                   Art.2.-Cu  aducerea  la  îndeplinire  a hotărârii se încredinţează  

primarul Oraşului Făget. 

    Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                   -dosar hotărâri , 

                   -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

                   -Serviciului  economic, 

       -D.G.R.F.P. Timiş , 

                   -Consiliului Judeţean Timiş , 

                   -primar. 
               CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL              Manole Samir-Ioan   
                 Jr.Valentina Sita                
                                                                             
Nr.24/ 10 februarie  2022 
SV/LL/6 ex. 



 

R  O  M  Â  N  I  A                              

JUDEŢUL TIMIŞ        

ORAŞUL FĂGET                           

CONSILIUL LOCAL 

        

                                                H O T Ă R Â R E                          
privind aprobarea realizării proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR 

ÎN STRUCTURI SPITALICEȘTI PUBLICE CARE UTILIZEAZĂ FLUIDE 
MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC FĂGET” , a 

documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele 

acestuia, în vederea finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul 

Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 
Cod apel: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri 

spitalicești publice care utilizează fluide medicale 

 

 Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

 Având în vedere: 

          -referatul de necesitate nr.518/31.01.2022 al Spitalului Orășenesc  

Făget privind oportunitatea investitiei; 

    -referatul de specialitate nr. 602/21.01.2022 al Serviciului urbanism  

și      amenajarea      teritoriului,    implementare proiecte, prin care propune  

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea realizării proiectului „CREȘTEREA 

SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN STRUCTURI SPITALICEȘTI PUBLICE CARE 
UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC FĂGET” , 
a documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele acestuia, 
în vederea finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 
utilizează fluide medicale; 

 -referatul de aprobare nr. 9768/19/21.01.2022 al primarului Orașului 

Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local; 

           -prevederile     Ghidului Solicitantului  – Ghidului  solicitantului POIM  

2014-2020, Axa    Prioritară   9 Protejarea    sănătății populației în contextul  

pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității  

de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:POIM/935/9/1/Creșterea 

siguranței pacienților    în    structuri   spitalicești publice care utilizează fluide  

medicale 

            -prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor    publice  locale nr.  

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

            -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016    privind    etapele   de  

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

    Termenul limită de depunere a cererii de finanțare – 15 martie 2022 

             -prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  

(republicată), cu modificările și completările ulterioare; 

 



 

    -prevederile   Ordinului  Ministrului   Sănătății      nr.   434/26.03.2021  

privind aprobarea Planului de   măsuri    pentru    organizarea spitalelor și a  

unităților dedializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor 
și unităților de  dializă     care   asigură   asistența  medicală   pentru   
pacienți,    cazuri confirmate    și   suspecte    de COVID-19, conform 

clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență; 

         -prevederile       Legii nr. 55/15.05.2020     privind unele măsuri pentru  

prevenirea   și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu  

modificările și completările    ulterioare; 

           În   temeiul   art.   129 alin. (2) lit. b)    și lit. d),    alin. (4) lit. d) și  

alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța  

de   urgență    a   Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

                  Art.1.- Se      aprobă      proiectul  „CREȘTEREA SIGURANȚEI  

PACIENȚILOR    ÎN         STRUCTURI     SPITALICEȘTI PUBLICE  CARE 

UTILIZEAZĂ       FLUIDE      MEDICALE ÎN     CADRUL        SPITALULUI  

ORĂȘENESC FĂGET” precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii 

finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în  

contextul     pandemiei      cauzate     de  COVID-19, Obiectivul Specific 9.1  

Creșterea capacității de    gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:  

POIM/935/9/1/Creșterea     siguranței     pacienților    în structuri spitalicești  

publice care utilizează fluide medicale. 
                  Art.2.-Se    aprobă    Documentația  de   Avizare  a Lucrărilor de  

Intervenții    nr. 7528/03.06.2022     pentru    „CRESTEREA   SIGURANTEI  

PACIENTILOR      IN    STRUCTURI   SPITALICESTI   PUBLICE     CARE  

UTILIZEAZA     FLUIDE    MEDICALE     IN    CADRUL         SPITALULUI  

ORASENESC FAGET” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului  

Operațional    Infrastructură    Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 9 Protejarea  

sănătății      populației    în   contextul   pandemiei   cauzate  de  COVID-19,  

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19.,     conform      Anexei nr.1. 

                    Art.3.-Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  ai   investiției,  

prevăzuți în conținutul documentației tehnico economice – Anexa 1. 

                   Art.4.-Se aprobă valoarea totală a proiectului de 5.702.920,57 

lei din care:   

Total nerambursabil: 4.847.482,48 lei ; 

Total contribuție proprie: 855.438,09 lei  

                   Art.5.-Se vor efectua demersurile necesare includerii în bugetul  

local al orașului  Făget a sumei prevăzute în valoarea totală a proiectului în 

urma aprobării proiectului. 

 

 

 

 

 



 

 

                   Art.6.-Se aprobă asigurarea şi susținerea contribuției financiare  

proprii    aferente   cheltuielilor   eligibile    ale    proiectului  (non funding-gap),  

cofinanțarea    din    bugetul   local   al    orașului    Faget,     în sumă totală  
de  855.438,09 lei. 

                   Art.7.-Sustenabilitatea/ mentenanța   investiției se va realiza cu  

personalul propriu al Spitalului Orășenesc Făget.  
                   Art.8.-Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe  

durata           implementării       proiectului „ CREȘTEREA      SIGURANȚEI 

PACIENȚILOR     ÎN     STRUCTURI     SPITALICEȘTI    PUBLICE  CARE  

UTILIZEAZĂ     FLUIDE      MEDICALE      ÎN      CADRUL    SPITALULUI  

ORĂȘENESC FĂGET” pentru implementarea proiectului în condiții optime,  

se asigură din bugetul local al orașului Făget.  
    Art.9.-Se aprobă Acordul de Parteneriat  între orașul Făget  și  

Spitalul orășenesc  Făget pentru realizarea    proiectului    „   CREȘTEREA  

SIGURANȚEI PACIENȚILOR   ÎN   STRUCTURI SPITALICEȘTI PUBLICE   

CARE     UTILIZEAZĂ     FLUIDE    MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI  
ORĂȘENESC FĂGET”, conform  Anexei nr.2. 

                     Art.10.-Anexele   1-2    fac    parte    integrantă    din prezenta  

hotărâre. 
      Art.11.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                      -dosar hotărâri , 

                      -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

                      -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,     

                                       implementare proiecte; 

      -Serviciului economic; 

      -Spitalului Orășenesc Făget, 

      -Ministerului Fondurilor Europene; 

                      -primar. 

  

 

 

 
               CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL              Manole Samir-Ioan    
                 Jr.Valentina Sita  
 
               
                                                                             
Nr.25/ 10 februarie  2022 
SV/LL/7 ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A                    

JUDEŢUL TIMIŞ                        

ORAŞUL FĂGET            

CONSILIUL LOCAL 

 

 
                                                   H  O  T  Ă  R  Â  R  E  

privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al 

Spitalului orăşenesc Făget 

 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

    Având în vedere: 

          -adresele   nr. 559,  561/01.02.2022 și 674  ale   Spitalului Orăşenesc Făget prin  

care solicită modificarea membrilor Consiliului de administratie al spitalului; 

 -referatul de aprobare nr.9768/21/02.02.2022 al primarului Orașului Făget; 

         -proiectul    de  hotărâre  al  primarului   Oraşului  Făget  şi  avizul   comisiei       de 

specialitate din cadrul Consiliului local; 

 -prevederile   art. 187 alin. 41   din   Legea nr. 95/2006      privind       reforma      în  

domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare, 

                        În temeiul  art. 129 alin. (14)  şi  art. 196  alin. (1 ) lit. a) din Ordonanţa de  

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

   Art.1.-Componenţa Consiliului de administraţie al Spitalului orăşenesc  

Făget este următoarea: 

            -dr.Halacescu Adriana- reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică             

                                                           Timiş; 

     -dr.Capraru Ionuţ-Dragoş- reprezentant al Direcţiei de Sănătate                    
                                                Publică  Timiş; 

             -ec. Ursulescu Valeria-Dorica-  reprezentant al primarului oraşului  

                                                                         Făget; 

              -Boambă Bogdan-Claudiu- reprezentant al Consiliului local Făget; 

      -dr.Leucă Marioara-Georgeta-reprezentant al Consiliului local Făget; 

              -dr.Rus Aurora- reprezentantul Colegiului Medicilor; 

              -Rus Simona-Gabriela – reprezentant al Ordinului Asistenţilor  Medicali                 

                                                               Generalişti, Moaşelor  şi  Asistenţilor  medicali                                                                            

                                                                Filiala Tiimiş                                                                

              Membrii supleanţi: 

 

               -dr.Arion Melania-Emilia- reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică  

                                                                Timiş; 

               -dr.Andreescu Mădălina- reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică  

                                                                Timiş; 

               -Palconi Cosmin-Bogdan -reprezentant al Consiliului local Făget; 

               -dr.Başiu Dan-Paul -reprezentant al Consiliului local Făget; 

                 -Szombat Zoltan- reprezentant al primarului oraşului Făget; 

               -dr. Țale Ramona-Mihaela- reprezentantul Colegiului Medicilor; 

               -Iova Gianina-Claudia- reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali 

                                                             Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali                        

                                                             Filiala Timiş. 

 

 

 



 

 
      Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                 -dosar hotărâri , 

                 -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

        -Spitalului Orășenesc Făget; 

        -primar. 

  

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL             Manole Samir-Ioan    
                 Jr.Valentina Sita  
 

               
                                                                             
Nr.26/ 10 februarie  2022 
SV/LL/4 ex. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


