
 

R  O  M  Â  N  I  A         

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 211,8 mp. şi 

terasă în suprafaţă de 178 mp,  situat în Făget, Calea Lugojului nr. 10  

 

 

   Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

              Având în vedere : 

-studiul de oportunitate  nr. 9676/10.10.2018 al Serviciului urmărire-coordonare investiţii, 

implementare proiecte, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, prin care se propune organizarea 

licitaţiei publice pentru închirierea  spaţiului  în suprafaţă de 211,8 mp şi teren(terasă) cu suprafaţa de 

178 mp, situat în Făget, Calea Lugojului nr. 10; 

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

Consiliului local ;  

-faptul că spaţiul  face parte din imobilul (teren cu construcţii) înscris în CF nr. 400921 Făget  

(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.465), cu nr. top 107/a/1, situat în Făget, Calea Lugojului 

nr. 10; 

 -caietul de sarcini privind condiţiile şi termenii închirierii precum şi procedura după care se va 

desfăşura licitaţia; 

           -prevederile art. 14 lit ,,a’’  din Ordonanţa de  Urgenţă  nr. 54 din 28 iunie 2006, privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

    În temeiul art.36 alin 2 lit ,,c’’, alin.5 lit. ,,a’’ şi art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1.–Se aprobă organizarea licitaţiei publice în scopul închirierii spaţiului în suprafaţă 

de 211,8 mp ( construcţii) şi teren(terasă) cu suprafaţa de 178 mp, situat în Făget, Calea Lugojului nr. 

10, înscris în CF 400921 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.465), cu nr. top 107/a/1 pentru 

activităţi de alimentaţie publică. 

  Art.2.-Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

            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, 

     -biroului economic, 

     -Serviciului urmărire-coordonare investiţii, implementare proiecte,  

                                      amenajarea teritoriului şi protecţia mediului , 

      -primar. 
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