
R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

                    H O T Ă R Â R E 

privind preluarea în patrimoniul unității administrativ-teritoriale Oraşul Făget a unor 

bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare  realizate prin 

Programul Operațional Sectorial ,,Mediu’’- Extinderea şi modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş 

           Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

           Având în vedere : 

         -procesul–verbal de predare–primire nr. 6126/DPD-VIP/21.03.2018 prin care unitatea 

administrativ - teritorială  Oraşul  Făget  preia  de  la  SC AQUATIM SA Timişoara-operator 

regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-bunurile care au fost realizate prin  

Programul Operațional Sectorial ,,Mediu’’- Extinderea şi modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş; 

        -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

        -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere şi dezvoltare 

pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

cadrul Consiliului local, 

  În temeiul art. 36 alin. 2 lit. ,,c’’, alin. 5 lit. ,,a’’, art. 45 alin. 3 şi art. 123 alin. 1  

din Legea nr.215/2001 republicată,  cu modificările şi completările uterioare, privind 

administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

                     Art.1.-Se   preiau   în   patrimoniul  public  al  Oraşului  Făget   bunurile   din 

categoria mijloace fixe în valoare totală de 18.419.629,18 lei, cuprinse în anexa nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

   -dosar hotărâri , 

   -Instituției Prefectului- Județul  Timiș, 

   -biroului economic, 

   -SC AQUATIM SA Timişoara, 

 -primar.  
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