
 
 
 
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 ianuarie  

2022 domnul IOVA IOAN.  
 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                              Iova Ioan 
              Jr.Valentina Sita   
              
              
            
 
 
Nr. 1 /26  ianuarie 2022 
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                H O T Ă R Â R E  

privind însuşirea de către Consiliul local a “Raportului primarului 
asupra stării generale, economice, sociale, culturale,  

               sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2021” 
 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-“Raportul asupra  stării  generale, economice, sociale, culturale, 
sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2021” prezentat de către 
primarul Oraşului Făget şi avizat de către comisiile de specialitate ale 
Consiliului local, 

-prevederile art. 155 alin. 3 lit. a) şi art. 225 alin. 3  din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin.2, alin.11 şi art.196 alin.1 lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1.-Îşi însuşeşte şi aprobă “Raportul asupra stării economice, 
sociale, culturale, sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2021”, 
aşa cum acesta a fost prezentat de către primarul oraşului Făget, domnul 
Marcel Avram. 
            Raportul primarqului face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

         Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 
        -dosar hotărari, 
        -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, 
        -Consiliului Judeţean Timiş, 
        -afişaj, 
        -primar. 
 
 

               CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                          Iova Ioan 
                 Jr.Valentina Sita                
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                 H O T Ă R Â R E 

    privind  execuţia  bugetului de venituri şi cheltuieli la data de  
31 decembrie  2021 

 
  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-raportul Serviciului  economic privind execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli la data de 31 decembrie 2021 ; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/1/07.01.2022 al primarului oraşului 
Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art.20 alin.1 lit. ,,c’’ şi art. 49 alin. 12 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 -prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1917/2005-Partea I Capitolele I-VI din Ordinul nr. 1917/2005  pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) şi art.196 alin.1 lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.-Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
unităţii administrativ-teritoriale Oraş Făget la data de 31 decembrie 2021, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                   Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul  economic. 
   Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică:    
         -dosar hotărâri, 
         -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
         -Serviciului  economic, 
                 -Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice      
                          -primar                                           
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 

                   H O T Ă R Â R E                                         
privind utilizarea în anul 2022 a excedentului bugetului Oraşului Făget 

din anul 2021 
 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 
 -raportul de specialitate nr.97/06.01.2022 al Serviciului economic 
privind utilizarea sumei de 383,33 lei din excedentul bugetului local al anului 
2021 pentru secţiunea de funcţionare în anul 2022; 

-referatul de aprobare nr. 9768/2/07.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art.58 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(4)  lit.a), art.139 alin.(3)  
lit.a) şi art. 196 alin. (1)  lit.a) 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 utilizarea sumei de 383,33 lei din excedentul 
bugetului local al anului 2021 pentru secţiunea de funcţionare în anul 2022. 
  Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul  economic. 
  Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: 
        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Serviciului  economic, 
        -D.G.R.F.P.Timiş , 
        -afişaj, 
        -primar. 
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                          H O T Ă R Â R E      
privind organizarea/reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de 
stat și particular pentru anul școlar 2022-2023 din unitatea administrativ-teritorială 

Oraş Făget 
 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,  
 Având în vedere : 

 -adresa nr. 16.183/04.11.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş prin care 
solicită transmiterea ,,Proiectului cu privire la organizarea/reorganizarea reţelei unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pentru anul şcolar 2022-2023’’ din 
unitatea administrativ-teritorială Oraş Făget; 
 -adresa nr. 3.065/22.11.2020 a Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget şi adresa 
nr.13.092/24.11.2021 a Grădiniţei cu Program Prelungit Făget cu propuneri privind 
numărul de instituţii de învăţământ care vor fi menţinute în unitatea administrativ-teritorială; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/123/25.11.2021 al primarului Orașului Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local,   

-Avizul Conform  nr.17.443/22.12.2021 al Inspectoratului Școlar Județean Timiș; 
 -prevederile art.19, art.61 alin.(1), (2), (5), art.94 alin.(2) lit. d), art. 95 alin.(1) lit. o) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 24 alin. (3) lit. a) şi b) din   Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 
nr. 5.511/28.10.2021  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de  
antepreşcolari/preșcolari  şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular , precum  
şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţior de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, 
         În temeiul art.129 alin.(7) lit.a) şi a art.196 alin.(1) lit. a) din din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
  Art.1.-Se aprobă organizarea/reorganizarea rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2022-2023 din unitatea administrativ-
teritorială Oraş Făget, conform anexelor nr.1 și 2. 
  Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                          -dosar hotărâri , 
                          -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                    -Inspectoratului Școlar JudețeanTimiș, 
       -Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget, 
       -Grădiniței cu Program Prelungit Făget,                                                              
                          -primar, 
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                    H O T Ă R Â R E                                                 

privind aprobarea metodologiei  și a fișelor de calcul  pentru chiriile  
aferente unităților locative cu destinația ,,pentru tineri’’, construite prin 
programul A.N.L., din blocurile situate în Făget, Calea Lugojului nr.80 și 

pe str. Stadionului nr. 1 
 
 

 Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
                   Având în vedere: 

-raportul de specialitate nr.358/17.01.2022 al Compartimentului 
impozite și taxe, prin care se propune: 

 aprobarea       metodologiei      de    calcul    al    chiriei   
pentru apartamentele cu destinația de locuințe 
repartizate tinerilor  

precum și 

 aprobarea       cotei      de    0,5%      aplicată       la 
valoarea de investiție a construcției, doar în cazul 
titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 
ani, care se constituie venit al administratorilor 
locuințelor; 

 aprobarea     cotei   de    1,5%  din valoarea de 
investiție pentru menținerea stării de folosință normală 
și de administrare. 

 -referatul de aprobare nr. 9768/6/17.01.2022  al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;    
 -prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 962/2001 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe; 
  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare, 
 
                    H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
  Art.1.- (1) Se aprobă metodologia de calcul a chiriilor aferente 
apartamentelor cu destinația de locuințe repartizate tinerilor, din blocurile 
situate în Făget pe Calea Lugojului nr. 80 și pe str.Stadionului nr. 1, conform 
fișelor de calcul din Anexa nr. 1 și 2. 
 
 



      (2) Pentru contractele  aflate în derulare până la data de 
31.12.2021, modul de calcul al chiriei rămâne cel stabilit în contract la data 
încheierii/actualizării lui, valoarea chiriilor modificându-se doar în cazul 
împlinirii vârstei de 35 ani a titularului de contract și în cazul actualizării 
anuale cu rata inflației, conform art.8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998. 
           Art.2.-Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de investiție a 
construcției, doar în cazul titularilor de contracte care au împlinit vârsta dde 
35 de ani. 
                    Art.3.-Se aprobă cota de 1,5% din valoarea de investiție , pentru 
menținerea stării de folosință normal a imobilului. 
                    Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţeaza 
Compartimentul impozite și taxe . 
   Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică : 
         -dosar hotărâri, 
         -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, 
         -Compartimentului impozite și taxe, 
         -afișaj, 
         -primar. 
 
 
 
 

 
   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 

                  H O T Ă R Â R E    
                  privind vânzarea terenului  în suprafaţă de  580 mp  
                             situat în Făget, sat Colonia Mică nr.211 
 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-solicitarea domnului ȚIF MARIUS, proprietar al construcţiei  ,,Casă 
familială parter’’, situată în Făget, Colonia Mică nr. 211, edificată pe terenul 
înscris în CF nr. 400029 Făget pentru cumpărarea terenului; 

-studiul de oportunitate nr. 10.556/02.12.2021 întocmit de către 
Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, implementare proiecte,  prin 
care se propune vânzarea terenului în suprafaţă de 580 mp situat în Făget, 
sat Colonia Mică nr.211, înscris în CF nr. 400029 Făget cu nr.cad.400029 ; 

-referatul de aprobare nr. 9768/4/07.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -faptul că terenul  face parte din domeniul privat al Oraşului Făget; 

-posibilitatea conferită concesionarului (potrivit prevederilor contractului 
de concesiune asupra terenului) de a solicita proprietarului (după intabularea 
construcţiilor), cumpărarea terenului; 
 -raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator, potrivit căruia 
valoarea de piaţă a terenului este de 9.800 lei (fără TVA) ; 

-prevederile art. 354, art. 355, art. 363 alin.(2), art. 364 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
coroborate cu art. 1730 din Codul Civil ; 
                     În temeiul art.129 alin. (6) lit. b), art.139 alin.(2) şi art. 196 alin. 
(1 ) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                            H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.-(1) Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 580 mp 
situat în Făget, sat Colonia Mică  nr.211, înscris în CF nr. 400029 Făget  cu 
nr.cad.400029 către proprietarul construcţiei ,,Casa familială parter’’,  
respectiv ȚIF MARIUS. 
                             (2) Preţul de vânzare  este cel stabilit prin raportul de 
evaluare şi anume  9.800 lei (fără TVA). 
  Art.2.-Se împuterniceşte primarul oraşului Făget dl.Marcel Avram 
să semneze contractul de vânzare-cumpărare.                                                         
 
 



 
 
 

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                                -dosar hotărâri, 
                -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Compartimentului financiar-contabil, 
        -Compartimentului impozite și taxe, 
        -Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului,   
                                  implementare proiecte,  
                                 -notarului public, 
                                 -celui în cauză, 
                 -primar. 
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 

 
                        H O T Ă R Â R E    

                      privind vânzarea terenului  în suprafaţă de  580 mp  
                                situat în Făget, sat Colonia Mică nr.231 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-solicitarea domnului BĂLĂUȚĂ IOAN , proprietar al construcţiei  ,,Casă 
familială P+1E’’, situată în Făget, Colonia Mică nr. 231, edificată pe terenul 
înscris în CF nr. 401738 Făget pentru cumpărarea terenului; 

-studiul de oportunitate nr. 8377/02.12.2021 întocmit de către Serviciul 
urbanism şi amenajarea teritoriului, implementare proiecte,  prin care se 
propune vânzarea terenului în suprafaţă de 580 mp situat în Făget, sat 
Colonia Mică nr.231, înscris în CF nr. 401738 Făget cu nr.cad. 401738 ; 

-referatul de aprobare nr. 9768/3/07.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -faptul că terenul  face parte din domeniul privat al oraşului Făget; 

-posibilitatea conferită concesionarului (potrivit prevederilor contractului 
de concesiune asupra terenului) de a solicita proprietarului (după intabularea 
construcţiilor), cumpărarea terenului; 
 -raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator, potrivit căruia 
valoarea de piaţă a terenului este de 9.800 lei (fără TVA) ; 

-prevederile art. 354, art. 355, art. 363 alin.(2), art. 364 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
coroborate cu art. 1730 din Codul Civil ; 
                     În temeiul art.129 alin. (6) lit. b), art.139 alin.(2) şi art. 196 alin. 
(1 ) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                            H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.-(1) Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 580 mp 
situat în Făget, sat Colonia Mică  nr.231, înscris în CF nr. 401738 Făget  cu 
nr.cad.401738 către proprietarul construcţiei ,,Casa familială P+1E’’,  
respectiv BĂLĂUȚĂ IOAN. 
                             (2) Preţul de vânzare  este cel stabilit prin raportul de 
evaluare şi anume  9.800 lei (fără TVA). 
  Art.2.-Se împuterniceşte primarul oraşului Făget dl.Marcel Avram 
să semneze contractul de vânzare-cumpărare. 
 
 



 
 
 
                

  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                                -dosar hotărâri, 
                -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Compartimentului financiar-contabil, 
        -Compartimentului impozite și taxe, 
        -Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului,   
                                  implementare proiecte,  
                                 -notarului public, 
                                 -celui în cauză, 
                 -primar. 
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 

                       H O T Ă R Â R E    
                         privind vânzarea terenului  în suprafaţă de  740 mp  
                                  situat în Făget, sat Colonia Mică nr.82 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-solicitarea domnului CĂUNEAC PAVEL, proprietar al construcţiei  
,,Casă familială P+M cu garaj’’, situată în Făget, Colonia Mică nr. 82, edificată 
pe terenul înscris în CF nr. 403298 Făget pentru cumpărarea terenului; 

-studiul de oportunitate nr. 9526/18.01.2022 întocmit de către Serviciul 
urbanism şi amenajarea teritoriului, implementare proiecte,  prin care se 
propune vânzarea terenului în suprafaţă de 740 mp situat în Făget, sat 
Colonia Mică nr.82, înscris în CF nr. 403298 Făget cu nr.cad. 403298 ; 

-referatul de aprobare nr.9768/10/18.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -faptul că terenul  face parte din domeniul privat al oraşului Făget; 

-posibilitatea conferită concesionarului (potrivit prevederilor contractului 
de concesiune asupra terenului) de a solicita proprietarului (după intabularea 
construcţiilor), cumpărarea terenului; 
 -raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator, potrivit căruia 
valoarea de piaţă a terenului este de 11.640 lei (fără TVA) ; 

-prevederile art. 354, art. 355, art. 363 alin.(2), art. 364 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
coroborate cu art. 1730 din Codul Civil ; 
                     În temeiul art.129 alin. (6) lit. b), art.139 alin.(2) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                            H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.-(1) Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 740 mp 
situat în Făget, sat Colonia Mică  nr.82, înscris în CF nr. 403298 Făget  cu 
nr.cad.403298 către proprietarul construcţiei ,,Casa familială  P+M cu garaj’’,  
respectiv CĂUNEAC PAVEL. 
                              (2) Preţul de vânzare  este cel stabilit prin raportul de 
evaluare şi anume  11.640 lei (fără TVA). 
  Art.2.-Se împuterniceşte primarul oraşului Făget dl.Marcel Avram 
să semneze contractul de vânzare-cumpărare. 
 
 



 
 
 
                

  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                                -dosar hotărâri, 
                -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Compartimentului financiar-contabil, 
        -Compartimentului impozite și taxe, 
        -Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului,   
                                  implementare proiecte,  
                                 -notarului public, 
                                 -celui în cauză, 
                 -primar. 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 9/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/8 ex. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                              H O T Ă R Â R E                                               

privind  aprobarea ,,Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce 
urmează a fi executate în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor 

social’’ 
 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
                 Având în vedere:  
 -referatul nr. 336/14.01.2022 al Compartimentului asistenţă și protecție 
socială prin care se propune aprobarea ,,Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local ce urmează a fi executate în anul 2022 de către beneficiarii de 
ajutor social ’’, aşa cum acesta se regăseşte în anexă; 
         -referatul de aprobare nr. 9768/5/14.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.d), alin. 7 lit. b) şi art.196 alin.1 lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

                  Art.1.-Se  aprobă ,,Planul  de  acţiuni  şi  lucrări  de interes  local 
ce urmează  a fi  executate  în  anul  2022  de către beneficiarii de ajutor 
social’’, aşa cum acesta se regăseşte în anexă. 
 Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii  se încredinţează 
Compartimentul asistenţă și protecție socială. 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                                 -dosar hotărâri, 
         -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                 -Compartimentului asistenţă socială, 
         -Agenţiei Judeţene de Protecţie şi Inspecţie Socială  
                                  Timiş, 
         -primar 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 10/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/5 ex. 



R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                               H O T Ă R Â R E                                               

privind prelungirea contractului de închiriere nr.5610/27.08.2002 al SC 
ELISA PAN SRL  pentru spaţiul în suprafaţă totală de 605, 5 mp (309,3 

mp clădiri şi 296,2 mp curţi), cu destinaţia de spaţiu comercial, situat în 
Făget, Calea Lugojului nr.68 

  
Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere: 
-solicitarea  chiriaşului  SC ELISA PAN   SRL,   de prelungire a 

contractului de închiriere  nr.5610/27.08.2002  pentru spaţiul în suprafaţă 
totală de 605, 5 mp (309,3 mp clădiri şi 296,2 mp curţi), cu destinaţia de 
spaţiu comercial, situat în Făget, Calea Lugojului nr.68. 
 -raportul de specialitate al  compartimentului impozite și taxe prin care 
se propune prelungirea contractului pe o perioadă de 5 ani;  
 -referatul de aprobare nr.9768/13/20.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
  -prevederile capitolul III art.2 din contractul de închiriere,  
                    În temeiul  art.129 alin.(2) lit.c),  alin (6) lit.b) și art. 196 alin. (1) 
lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
                   Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 5 ani, a 
contractului de închiriere nr.5610/27.08.2002, chiriaş SC ELISA PAN SRL, 
pentru spaţiul în suprafaţă totală de 605, 5 mp (309,3 mp clădiri şi 296,2 mp 
curţi), cu destinaţia de spaţiu comercial, situat în Făget, Calea Lugojului 
nr.68. 
          Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează  
Compartimentul impozite și taxe pentru întocmirea  actului adiţional. 

         Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică : 
      -dosar hotărâri , 
      -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
      -Compartimentului impozite și taxe, 
      -primar . 
      -celui în cauză. 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
                                                                                                  
          Nr. 11/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/5 ex. 

 



R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                             H O T Ă R Â R E                          
privind  trecerea în domeniul privat al UAT Făget a terenului în suprafață 

de 171 mp, înscris în CF nr. 405711 
 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,        
                   Având în vedere: 
 -referatul de specialitate nr. 513/20.01.2022 al Comisiei speciale 
constituită prin dispoziția nr. 266/18.11.2021 cu atribuții în 
inventarierea/actualizarea domeniului public și privat al Orașului Făget, prin 
care se constată că terenul cu suprafața de 171 mp a fost inclus, înainte de 
dezmembrare, în imobilul aparținând domeniului public, înscris în CF nr. 
405710 (CF vechi 113) ; 
 -că prin Hotărârea Consiliului Local Făget nr.71/28.06.2021, în urma 
întocmirii documentației tehnice s-a constatat că suprafața de 171 mp nu face 
parte din ansamblul imobilului teren și clădire cu destinația ,,cantină socială’’ 
care aparține domeniului public; 
 -că pe terenul  de 171 mp înscris în CF nr. 405711 există construită 
anterior anului 1990 o casă de locuit, proprietatea numiților Godescu Ioan și 
Godescu Felicia, neînscrisă în cartea funciară, cu acces la drumul public prin  
curtea acestora, așa cum rezultă din documentația topo prezentată și, în 
consecință terenul cu suprafața de 171 mp înscris în CF nr. 405711 cu nr. 
cad. 405711, nu se încadrează în definiția domeniului public dată de art. 286 
alin. (4) din OUG nr. 57/2019; 

-referatul de aprobare nr. 9768/14/20.01.2022 al primarului Orașului 
Făget;             

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art. 361 alin. (2)  și (3) din OUG nr. 57/2019, 
  În temeiul art. 129 alin.(2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. 
g) și art. 196 alin.(1) lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
   
                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.- Terenul în suprafață de 171 mp înscris în CF nr. 405711 
cu nr. cad. 405711, situat în intravilanul Orașului Făget, str.Independenței, 
trece în domeniul privat al UAT Oraș Făget. 
                   Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte.  
 
 
 
 



 
 
   

          Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                         -dosar hotărâri , 
                         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                         -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,                 
                                   implementare proiecte, 
         -Compartimentului financiar-contabil, 

                        -primar . 
 

 
  CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 12/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/5 ex. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                             H O T Ă R Â R E           

privind  înscrierea în Cartea funciară a  terenului în suprafață de 2.511 
mp, identificat sub nr. top 218/a/2/a/b/2/3, situat în intravilanul extins  al 

Orașului Făget 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,   
                  Având în vedere: 

-raportul de specialitate al  Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte nr. 545/20.01.2022 prin care se propune 
înscrierea în Cartea funciară a  terenului  în suprafață de 2.511 mp,  
identificat sub nr. top 218/a/2/a/b/2/3, situat în intravilanul extins al Orașului 
Făget ; 

-referatul de aprobare nr. 9768/17/20.01.2022  al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 

-planul de amplasament  şi delimitare a terenului precum și planul de 
încadrare în zonă, întocmite de S.C.TOPOEDD SRL; 

-faptul că terenul intravilan astfel indentificat aparţine domeniului privat 
al Oraşului Făget, este în administrarea Consiliului local, se află în circuitul 
civil, nu este înscris în Cartea funciară, nu face obiectul nici unui litigiu și nu a 
fost revendicat în condițiile legii;   

-prevederile art. 27 din Legea cadastrului şi  publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 republicată şi Ordinul nr.700/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, 
                    În temeiul art.129  alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3) lit. g) şi art.196 
alin.(1) lit a). din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
              H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

          Art.1.-Se aprobă înscrierea în Cartea funciară, în proprietatea 
privată a Orașului Făget , a  terenului  în suprafață de 2.511 mp,  identificat 
sub nr. top 218/a/2/a/b/2/3, categoria de folosință ,,arabil’’, situat în 
intravilanul extins al Orașului Făget . 
                   Art.2.-Terenul menţionat la art. 1, aparţine domeniului privat al 
Oraşului Făget, se află în administrarea Consiliului local, este în circuitul civil, 
nu este înscris în Cartea funciară, nu face obiectul nici unui litigiu şi nu a fost 
revendicat în condiţiile legii. 
 
 



 
 
                                                                      
 

 

                      Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul urbanism și amenjarea teritoriului, implementare  proiecte. 

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
        -dosar hotărâri , 
        -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                 -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte 
        -OCPI,       
        -Compartimentului financiar-contabil,         

      -primar .  
 

 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 13/ 26 ianuarie  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  înscrierea în Cartea funciară a  terenului în suprafață de 2.012 
mp, identificat sub nr. cad. A 958, situat în intravilanul Orașului Făget 

 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,                  
Având în vedere: 

-raportul de specialitate al  Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte nr. 546/20.01.2022 prin care se propune 
înscrierea în Cartea funciară a  terenului  în suprafață de 2.012 mp,  
identificat sub nr. cad. A 958, situat în intravilanul Orașului Făget ; 

-referatul de aprobare nr. 9768/18/20.01.2022 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 

-planul de amplasament  şi delimitare a terenului precum și planul de 
încadrare în zonă, întocmite de S.C.TOPOEDD SRL; 

-faptul că terenul intravilan aparţine domeniului privat al Oraşului Făget, 
este în administrarea Consiliului local, se află în circuitul civil, nu este înscris 
în Cartea funciară, nu face obiectul nici unui litigiu și nu a fost revendicat în 
condițiile legii;   

-prevederile art. 27 din Legea cadastrului şi  publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 republicată şi Ordinul nr.700/2014 pentru aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, 
                    În temeiul art.129  alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3) lit. g) şi art.196 
alin.(1) lit a). din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
              H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

          Art.1.-Se aprobă înscrierea în Cartea funciară, în proprietatea 
privată a Orașului Făget , a  terenului  în suprafață de 2.012 mp,  identificat 
sub nr. cad.A 958, situat în intravilanul Orașului Făget . 

Art.2.-Terenul din  intravilanul extins menţionat la art. 1, aparţine  
domeniului privat al Oraşului Făget, se află în administrarea Consiliului local, 
este în circuitul civil, nu este înscris în Cartea funciară, nu face obiectul nici 
unui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţiile legii. 
 
 
 
 



 
 
 
 

                      Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul urbanism și amenjarea teritoriului, implementare  proiecte. 

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
        -dosar hotărâri , 
        -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                 -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte 
        -OCPI,       
        -Compartimentului financiar-contabil,         

      -primar .  
 

 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                                        H O T Ă R Â R E                   
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafață 

de  300 mp, înscris în CF nr. 401546 Făget cu nr. cad.50031, situat în 
localitatea Colonia Mică nr.114 

 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,   
  Având în vedere : 

-faptul că numitul BRAZOVAN BENIAMIN a înstrăinat construcţia 
,,fundație Casă familială- parter’’, edificată pe terenul atribuit prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.25/27.11.2008, înscris în CF nr. 401546 Făget cu nr. 
cad.50031, situat în localitatea Colonia Mică nr.114;  
 -acordul susnumitului pentru radierea înscrierii de sub C1 a CF nr. 
401546 Făget cu nr. cad.50031; 
 -studiul de oportunitate nr.12.676/18.01.2022 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 

-referatul de aprobare nr. 9768/7/18.01.2022 al primarului Orașului 
Făget ;      

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
   În temeiul art. .129 alin.2 lit. c), alin. 6 lit. b), art. 139 alin. 3 lit. g) şi 
art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
                    Art.1.-Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  asupra terenului în 
suprafață de 300 mp, înscris în CF nr. 401546 Făget cu nr. cad.50031,  
acordat numitului BRAZOVAN BENIAMIN prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
25/27.11.2008.  

          Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţeaza 
Serviciul urmărire-coordonare investiţii, implementare proiecte, amenajarea 
teritoriului şi protecţia mediului . 

 Art.3.-Se aradiază înscrierea de sub C1 a CF nr.401546 Făget. 
 
 
 
 
 
 
 



                    Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                          -dosar hotărâri , 
                          -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                  -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,   
                                   implementare proiecte 
                          -Compartimentului impozite și taxe, 
          -Compartimentului financiar-contabil,                       -                                   
                                  -O.C.P.I. 
                  -primar, 
                          -celui în cauză. 
 
 
 

  CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                              Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
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R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                    H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în 
suprafaţă de 580 mp,  înscris în CF nr. 401546 Făget  cu nr.cad.  50031, 

situat în Colonia Mică nr.114 
 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
 Având în vedere : 

 -solicitarea domnului BRAZOVAN BENIAMIN, în calitate de titular al 
contractului de concesiune nr. 2086/06.03.2009, ce are ca obiect terenul în 
suprafață de 580 mp, înscris în CF nr. 401546 Făget cu nr. cad. 50031 situat 
în Colonia Mică nr. 114, de transmitere a dreptului de concesiune asupra 
terenului mai sus identificat, teren pe care este edificată ,,fundaţie casă  
familială-parter’’, în favoarea domnului TODERONI MIRCEA-NICĂ , căsătorit; 
 -studiul de oportunitate nr. 12.676/18.01.2022 al  Serviciului urbanism și 
amenjarea teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr.9768/8/18.01.2022  al primarului Orașului 
Făget ; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;  
 -contractul  ce are ca obiect vânzarea- cumpărarea ,,fundației casă  
familială - parter’’, încheiat între BRAZOVAN BENIAMIN  și TODERONI 
MIRCEA-NICĂ, căsătorit ; 
 -prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c), alin.6 lit. b), art.139 alin.3 lit. g) şi 
art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.-Încetează contractul de concesiune nr. 2086/06.03.2009  al 
domnului Brazovan Beniamin  pentru terenul  în suprafață de 580 mp, înscris 
în CF nr. 401546 Făget cu nr. cad.50031, situat  în Colonia Mică nr. 114. 
  Art.2.-.Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului 
descris în art. 1  în favoarea domnului  TODERONI MIRCEA-NICĂ, căsătorit, 
cu domiciliul în com. Pietroasa, sat Fărășești  nr. 46, judeţul Timiș, proprietar 
al construcţiei ,,fundaţie casă familială -parter’’, de  pe terenul astfel 
identificat. 
  Art.3.-Se radiază înscrierea de sub C2 a CF nr. 401546 Făget. 
 
 
 
 
 



                   Art.4.-Serviciul  urbanism  și  amenajarea  teritoriului, 
implementare proiecte, va proceda la întocmirea unui nou contract de 
concesiune.  

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică : 
         -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                  -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,   
                                     implementare proiecte, 
          -Compartimentului impozite și taxe, 
          -Compartimentului financiar-contabil 
          -primar, 
          -celui în cauză. 
 
 

  CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 16/ 26 ianuarie  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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafață 
de  500 mp, înscris în CF nr. 405717 Făget cu nr. top 221/1/2/4/2/ Făget 

German, situat în localitatea Colonia Mică nr.51  
 

 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,     
  Având în vedere : 

-faptul că numita HALAS SOFIA (născută PETREAN) a înstrăinat 
construcţia ,,fundație Casă familială P+M’’, edificată pe terenul atribuit prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.07.1997, înscris în CF nr.405717 Făget 
cu nr. top 221/1/2/4/2/ Făget German, situat în localitatea Colonia Mică nr.51; 
 -acordul susnumitei pentru radierea înscrierii de sub C1 a CF nr. 
405717 Făget cu nr. top 221/1/2/4/2/ Făget German; 
 -studiul de oportunitate nr.456/19.01.2022 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 

-referatul de aprobare nr. 9768/11/19.01.2022 al primarului Orașului 
Făget ;   

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local,    
   În temeiul art. .129 alin.2 lit. c), alin. 6 lit. b), art. 139 alin. 3 lit. g) şi 
art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
                    Art.1.-Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  asupra terenului în 
suprafață de 500 mp, înscris în CF nr. 405717 Făget cu nr. top 221/1/2/4/2/ 
Făget German, acordat numitei HALAS SOFIA (născută PETREAN) prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.79/31.07.1997. 
   Art.2.-Se radiază înscrierea de sub C1 a CF nr. 405717 Făget. 

          Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţeaza 
Serviciul urmărire-coordonare investiţii, implementare proiecte, amenajarea 
teritoriului şi protecţia mediului  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                    Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                          -dosar hotărâri , 
                          -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                  -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,   
                                   implementare proiecte 
                          -Compartimentului impozite și taxe, 
          -Compartimentului financiar-contabil,                       -                                   
                                  -O.C.P.I. 
                  -primar, 
                          -celei în cauză. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 17/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/8 ex. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                         H O T Ă R Â R E                                                       
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în 

suprafaţă de 880 mp,  înscris în CF nr. 405717 Făget  cu nr.top 
221/1/2/4/2 Făget German, situat în Colonia Mică nr.51 

 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
Având în vedere : 

 -solicitarea doamnei  HALAS SOFIA (născută PETREAN), în calitate de 
titular al contractului de concesiune nr. 5786/06.09.2004, ce are ca obiect 
terenul în suprafață de 880 mp, înscris în CF nr. 405717 Făget cu nr. top 
221/1/2/4/2 Făget German,  situat în Colonia Mică nr. 51, de transmitere a 
dreptului de concesiune asupra terenului mai sus identificat, teren pe care 
este edificată ,,fundaţie casă  familială  P+M’’, în favoarea domnului 
PETREAN IOAN, necăsătorit; 
 -studiul de oportunitate nr. 456/19.01.2022 al  Serviciului urbanism și 
amenjarea teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare  nr. 9768/12/19.01.2022 al primarului Orașului 
Făget ; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;  
 -contractul  cu obiectul vânzare- cumpărare ,,fundație casă  familială – 
P+M’’, încheiat între PETREAN SOFIA (căsătorită HALAS)  și PETREAN 
IOAN, necăsătorit ; 
 -prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c), alin.6 lit. b), art.139 alin.3 lit. g) şi 
art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.-Încetează contractul de concesiune nr. 5786/06.09.2004  al 
doamnei Halas Sofia (născută Petrean)  pentru terenul  în suprafață de 880 
mp, înscris în CF nr. 405717 Făget cu nr. top.221/1/2/4/2 Făget German, 
situat  în Colonia Mică nr. 51. 
  Art.2.-.Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului 
descris în art. 1  în favoarea domnului  PETREAN IOAN, necăsătorit, cu 
domiciliul în Oraș Făget, sat Colonia Mică  nr. 51, judeţul Timiș, proprietar al 
construcţiei ,,fundaţie casă familială P+M’’,  pe terenul astfel identificat. 
 
 
 



 
    Art.3.-Se radiază înscrierea de sub C2 a CF nr. 405717 Făget. 
                     Art.4.-Serviciul  urbanism  și  amenajarea  teritoriului, 
implementare proiecte, va proceda la întocmirea unui nou contract de 
concesiune.  

  Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică : 
           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                    -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,               
                                      implementare proiecte, 
           -Compartimentului impozite și taxe, 
           -Compartimentului financiar-contabil, 
           -primar, 
           -celui în cauză. 
 
 

 

 

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr.18/ 26 ianuarie  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 repartizarea cu titlul de ,,locuință de intervenție’’ a unui  

apartament din blocul de locuinţe situat în oraşul Făget, Drumul Gladnei   
                                                         nr.1 

 
Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
Având în vedere : 

 -cererea înregistrată sub nr. 13.176/02.12.2021 a numitei Homojdian 
Ioana-Dalma, domiciliată în com. Tomești, sat Colonia Fabricii, bl.6, etaj IV, 
ap. 17, jud. Timiș, prin care solicită repartizarea unui apartament; 

-referatul de specialitate al  Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte, pentru repartizarea apartamentului nr.17, 
scara A, etaj IV din blocul situat în Orașul Făget, Drumul Gladnei nr. 1, cu 
destinaţia de ,,locuinţă de intervenţie’’; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/9/18.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;  

-prevederile cap.I art.(2) lit. e) din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
            În temeiul art.139 alin. (3) lit. g) şi a art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1.-Se repartizează apartamentul nr.17, scara A, etaj IV, situat 
în blocul de locuinţe din Făget, Drumul Gladnei  nr.1, cu destinaţia de  
,,locuinţă de intervenţie’’,  numitei Homojdian Ioana-Dalma, domiciliată în 
comuna Tomești, sat Colonia Fabricii bl.6, et.IV, ap.17.  
  Art.2-Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an. 
  Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Compartimentul impozite și taxe. 
  Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: 
                                -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                -Compartimentului impozite și taxe, 
        -celei în cauză, 
        -primar. 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita   
                                                                                                                 
          Nr.19/ 26 ianuarie  2022 
               SV/LL/5 ex. 



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

                  H O T Ă R Â R E              
privind repartizarea cu titlul de ,,locuință de intervenție’’ a unui  

apartament din blocul de locuinţe situat în oraşul Făget, Drumul Gladnei 
nr.1 

 
Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
Având în vedere : 

-adresa    SC   BUJORICĂ    INTERTRANS   SRL    înregistrată  sub  
nr. 534/20.01.2022,    prin care  solicită  repartizarea  unui apartament  pentru 
angajatul său Perțu Ionel-Florin; 

-referatul de specialitate al  Serviciului urbanism şi amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte, pentru repartizarea apartamentului nr.20, 
scara A, etaj IV din blocul situat în Orașul Făget, Drumul Gladnei nr. 1, cu 
destinaţia de ,,locuinţă de intervenţie’’; 
 -referatul de aprobare nr.9768/16/20.01.2022 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;   

-prevederile cap.I art.(2) lit. e) din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  
           În temeiul art.139 alin. (3) lit. g) şi a art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.-Se repartizează apartamentul nr.20, scara A, etaj IV, situat 
în blocul de locuinţe din Făget, Drumul Gladnei  nr.1, cu destinaţia de  
,,locuinţă de intervenţie’’,  numitului Perțu Ionel-Florin, domiciliat în Oraș 
Făget, Drumul Gladnei nr. 1, bl.1, sc.A, etaj IV, ap. 20  
  Art.2-Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an. 
                   Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Compartimentul impozite și taxe. 
  Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: 
                               -dosar hotărâri, 
       -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
               -Compartimentului impozite și taxe, 
       -celui în cauză, 
       -primar. 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
                 Jr.Valentina Sita              
                                
Nr.20/ 26 ianuarie  2022 
SV/LL/5 ex. 



R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
                         H O T Ă R Â R E                          
privind organizarea licitației publice pentru închirierea casetelor situate 

în clădirea cu un nivel din piața  pentru comercializarea articolelor 
vestimentare, de încălțăminte și meșteșugărești, din Făget str. Piața 

Libertății nr. 5 A 
 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară,                                                  
 Având în vedere: 

-studiul de oportunitate nr. 523/20.01.2022 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune 
organizarea licitaţiei publice pentru închirierea casetelor situate în clădirea cu 
un nivel din piața pentru comercializarea articolelor vestimentare, de 
încălțăminte și meșteșugărești, din Făget str. Piața Libertății nr. 5 A;                                    
 -referatul de aprobare nr.9768/15/20.01.2022 al primarului Orașului 
Făget;     

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local;         
          -caietul de sarcini privind condiţiile şi termenii închirierii precum şi 
procedura după care se va desfăşura licitaţia; 
           -prevederile art. 333, 334 și următoarele  din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 -anexa nr. XI din Hotărârea Consiliului Local Făget nr. 
139/20.12.20221; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c), alin.6 lit. a), art.139 alin.3 lit. g) şi 
art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.-Se aprobă organizarea licitaţiei publice în scopul închirierii 
casetelor situate în clădirea cu un nivel din piața pentru comercializarea 
articolelor vestimentare, de încălțăminte și meșteșugărești, din Făget str. 
Piața Libertății nr. 5 A. 
         Art.2.(1)-Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei, prețul de plecare 
la licitație, fișa de date a procedurii precum și modelul contractului de 
închiriere, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2)-Comisia de licitație este constituită din : 
    -Mureșan Ioan 
    -Szombat Zoltan 
    -Avramescu Claudiu- Ionel 
    -Daniloni Oana 
    -reprezentant ANAF 
 
 



 
                  
 

   Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează  
Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte . 

            Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                          -dosar hotărâri , 
                          -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                          -Compartimentului impozite și taxe, 
                          -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,                 
                                    implementare proiecte, 

                          -primar . 
 

 
  CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr. 21_/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/5 ex. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R  O  M  Â  N  I  A                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                            H O T Ă R Â R E                  

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului 
Orăşenesc Făget 

 

 

Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-adresa nr. 422/25.01.2022 a  Spitalului Orăşenesc Făget, prin care 
solicită aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pe anul 2022; 

-Organigrama și Statul de funcţii valabile cu data de 1 februarie  2022 , 
prezentate spre aprobare  de către Spitalul Orăşenesc Făget; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/20/25.01.2022 al primarului Orașului 
Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art. 15 lit.a)  și c) din Hotărârea Guvernului României nr. 
56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2009 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prerogativele    conferite    administraţiei    publice    locale    ca    
urmare   a  preluării managementului Spitalului orăşenesc Făget; 
  În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.c) şi ale art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
  Art.1.-Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului 
Orăşenesc Făget, valabile de la data de 1 februarie 2022, aşa cum acestea 
sunt prezentate în anexe. 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                         -dosar hotărâri, 
         -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
         -Spitalului Orăşenesc Făget,          
         -primar. 

 
  CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

           SECRETAR  GENERAL                            Iova Ioan       
              Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                        
          Nr.22/ 26 ianuarie  2022 
            SV/LL/5 ex. 
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