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R  O  M  Â  N  I  A 
JUDEŢUL  TIMIŞ 
ORAŞUL  FĂGET 
P   R   I   M   A   R   
 
 

          RAPORTUL  PRIMARULUI 
             asupra stării generale, economice, sociale, culturale 
                  şi administrative a oraşului Făget, în anul 2020 
 

 
 
 STAREA ECONOMICĂ 
 
 

 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI  
 

  
a) Închirieri, concesionări, achiziţii 

 
  

 În ce priveşte administrarea patrimoniului este de menţionat că în anul 
2020 în evidenţele primăriei sunt înregistrate la data de 31 decembrie 2020, 
pentru persoane fizice: 
                 -97 contracte de concesiune loturi de case în intravilan 
(Colonia Mică şi Făget)-  cu o redevenţă totală de 61.923 lei; 
     -2 contracte de concesiune teren extravilan (păşune)- cu o 
redevenţă în valoare de 4.399 lei; 
                -106 contracte de închiriere suprafeţe de pajişti aflate în 
domeniul public sau privat  cu o redevenţă în valoare de 101.662 lei; 
                 -96 contracte de închiriere apartamente cu destinaţia de 
locuinţă cu o redevenţă în valoare de 107.716 lei 
 
 Respectiv pentru persoane juridice: 
                -15 contracte de concesiune teren extravilan  şi  păşune cu o 
redevenţă totală de 67.209 lei, din care 10 contracte de închiriere păşune- 
cu o redevenţă de 19.536 lei, 2 contracte teren extravilan pentru stupină 
cu o redevenţă de 140 lei, 1 contract de concesiune teren extravilan  cu o 
redevenţă de de 46.400 lei 1 contract arendă teren arabil intravilan cu o 
redevență de 433 lei şi 1 contract arendă teren arabil extravilan  cu o 
redevenţă de 700 lei;  

-11 contracte de concesiune/închiriere teren intravilan cu o  
redevenţă totală de 46.952 lei. 

-20 contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât  
locuinţă,  cu o chirie totală de 177.563 lei. 
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 b) Autorizaţii, certificate  
 
 
 În anul 2020 au fost eliberate un număr de 62 certificate de urbanism 
fiind încasată suma de 1.625,7 lei, din care 31 certificate pentru construire 
clădire,  11 certificate pentru probleme notariale, 3 certificate pentru 
desfiinţare clădiri şi 17 certificate pentru diverse.  

 S-a autorizat construcţia a 24 clădiri; au fost întocmite 4 autorizaţii 
de desfiinţare taxa de desfiinţare fiind 112,5 lei; din regularizări ale taxei 
de autorizaţie de construire s-a încasat suma de 3.214,7   lei. 
 În anul 2020 din fondurile proprii au fost executate şi finalizate un 
număr de 16 case de locuit.  
 Au fost vândute către concesionarii de teren din satul Colonia Mică 4 
loturi de teren pe care sunt edificate 4 case familiale, pentru care s-a 
încasat suma de 38.807 lei. 
   

  
Administrarea şi întreţinerea pajiştilor 
 

  
Suprafaţa totală a păşunilor aflate în administrarea Consiliului local a 

fost în anul 2020 de  2.564 ha. Din suprafaţa totală există încheiate contracte 
de închiriere pentru suprafaţa de 1442,45 ha după cum urmează: 

În urma analizei efectuate, Consiliul local a repartizat suprafaţa de 
păşune astfel: 
  -42,52 ha a fost concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale 
Colonia Mică; 
  -1301,94  ha a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine. 
  -51,00 ha a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine 
P.F.A. 
  -47,00 ha  a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine I.I. 
 Veniturile încasate au fost de 81.962 lei de la persoane fizice şi 4.399 
lei de la persoane juridice.  
 

 
Registrul agricol 
 
Sunt înregistrate un număr de 2089 gospodării cu domiciliul în 

localitate şi 574 exploataţii agricole fără personalitate juridică cu 
domiciliul fiscal  în altă localitate, care utilizează suprafeţe agricole 
şi/sau deţin efective de animale pe raza localităţii.  

În anul 2020 au fost efectuate lucrări tehnice pentru pregătirea şi 
organizarea recensământului general agricol; activitatea de colectare a 
datelor se va desfăşura în perioada 1 mai -31 iulie 2021. 
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INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI DE REPARAŢII 

 
 
 

 Enumerăm câteva dintre investiţiile realizate la nivelul Oraşului Făget în 
anul 2020. 
 Celelalte investiţii se regăsesc în documentaţia privind execuţia 
bugetară. 
  
 
 a). Lucrări de reabilitare la Căminul Cultural din localitatea Bunea 
Mare. Au fost executate lucrări de reparaţii la acoperiş în valoare de 75.765 
lei, de către GABOR T. GABI P.F.A. 
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b). Lucrări de reparaţii prin pietruire a străzilor în localitatea 

Begheiu Mic, pe o lungime de 1.240 mp. Lucrările au fost executate de către 
S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L.,  valoarea acestora fiind de 120.187,62 lei,  
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c). Lucrări de întreţinere drumuri în localitatea Temereşti, pe o 
lungime de 12.000 mp. Valoare lucrările a fost de 149.797,20 lei iar 
executarea s-a făcut de către S.C. VITIDA CONSTRUCT S.R.L.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

d). Lucrări de reparaţii la drumul comunal DC 98 Povergina-Bunea 
Mare, în valoare de 178.108,80 lei, executant S.C. BUJORICĂ INTER 
TRANS S.R.L. 
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 e). Lucrări de întreţinere la drumuri în localităţile: Povergina, 
Bichigi şi Colonia Mică. Lucrările au fost executate de către S.C. 
BUJORICĂ INTER TRANS S.R.L., valoare lor fiind  de 142.911,80 lei. 
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f). Lucrări de întreţinere la drumuri în Oraşul Făget pe str. 
Abatorului pe o lungime de 300 m. Valoarea acestor lucrări a fost de 
16.148,86 lei  iar  executarea acestora s-a făcut de către S.C. DALEX VIO 
CONSTRUCT S.R.L. 
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 g). Lucrări de pavare, montare rigole, turnare beton în oraşul 
Făget, pe Calea Lugojului nr. 7, 9 şi 21, în valoare de 115.040, 87 lei, au 
fost executate de către S.C. BOL-KRONE INVEST S.R.L. 
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h). Lucrări de regularizare a cursurilor de apă, viiturilor şi 
decolmatarea şanţurilor  pentru prevenirea inundaţiilor în zona Parc 
Petze, Regina şi bloc ANL. Lucrările au fost executate de către S.C. 
BUJORICĂ INTER TRANS S.R.L., valoarea lor fiind de 35.700,15 lei. 
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i). Marcaje rutiere în oraşul Făget. Valoare lor a fost de 37.970 lei iar 
executantul  S.C. WEKOR-TM S.R.L. 

 

 
 
 
 

 
  

j). Lucrări de proiectare şi executare reţele de apă-apă uzată în 
localitatea Băteşti. Valoarea totală a contractului adjudecat a fost de 
7.656.221,53 lei. În anul 2020 au fost executate lucrări în valoare de 
2.687.852,08 lei, executant fiind  S.C. ARIA CONSTRUCT S.R.L.   
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k). Lucrări de betonare a şanţurilor de colectare a apei pluviale în 
oraş Făget- Piaţa Libertăţii, pe o lungime de 120 mp. Valoare lucrărilor a 
fost de 45.995,67 lei iar executant  S.C. BUJORICĂ INTER TRANS S.R.L. 
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 l). Lucrări de modernizare la drumul comunal DC 107, localitatea 
Temereşti, pe o lungime de 5.265 mp. Lucrările au fost executate de către 
S.C. CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. iar  valoare lor a fost de 385.224,25 lei.  

 
 

 
 
 
 

  
m). Lucrări de proiectare faza DALI, studii de teren, expertiza 

tehnică de specialitate, documentaţii necesare pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor, pentru modernizarea străzilor în Oraşul Făget. 
Valoarea acestor lucrări a fost de 158.270 lei iar executarea lor s-a făcut de 
către S.C. VSOPTM S.R.L. 
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Au fost executate în regie proprie prin Serviciul Gospodăria 

Orăşenească –Serviciul de salubrizare-Măturatul, spălatul, stropirea şi 
întreţinerea căilor publice şi  Serviciul de salubrizare-Curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheţ: 

1. Lucrări de întreţinere şi curăţenie stradală în Oraşul Făget 
2.Întreţinerea şi curăţirea  parcurilor aparţinând domeniului public al  

Oraşul Făget; 
3.S-au executat : 
          -lucrări de curăţire în intrările în localităţi şi în pieţele Oraşului 

Făget; 
 -lucrări de întreţinere a spaţiului verde în 12 cicluri de cosit pe 

străzile  C.Lugojului, 1 Decembrie 1918, Gh.Doja, G.Gârda, C.Brediceanu 
precum şi încărcatul şi transportatul  materialului rezultat; 

 -lucrări de igienizare (zugrăveli) la sediul Primăriei Oraşului Făget 
de pe Calea Lugojului nr.25; 

 -amenajarea de spaţii; 
 -aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă. 
4.La începutul anului 2020 au fost executate în lunile ianuarie-februare 

acţiuni de curăţire a zăpezii pe străzile din Făget şi satele aparţinătoare şi ori 
de câte ori a fost nevoie, şi de împrăştiere a materialului antiderapant pentru 
a fi mai uşoară circulaţia maşinilor. 

5.Angajaţii Serviciului Gospodăria Orăşenească au participat la 
amenajarea a 12 secţii de votare pentru cele 2 scrutinuri care s-au desfăşurat 
în anul 2020 (locale şi parlamentare). 

 
  

 STAREA  SOCIALĂ 
  

  1.Protecţia socială 
 
  În domeniul protecţiei sociale, Primăria Făget a desfăşurat 
următoarele activităţi : 
 

a).Acordarea venitului minim garantat 
 

În anul 2020 au beneficiat de ajutor social un număr de 12 
familii/persoană singură. Suma totală a ajutoarelor sociale a fost de 29.288 
lei, plata acestora fiind făcută de către Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Timiş. 
 

    b).Acordarea de ajutoare de urgenţă  
 
 De asemenea, au fost acordate persoanelor nevoiaşe, ajutoare de 

urgenţă. Un număr de 38 familii/persoană singură au beneficiat de aceste 
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ajutoare, valoarea lor însumând 7.460 lei. Suma respectivă a fost suportată 
de bugetul local al Oraşului Făget.  

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun au fost acordate pachete cu 
alimente pentru persoanele şi familiile defavorizate Numărul acestor 
pachete a fost de 200 iar valoare totală de 11.388 lei. 

 
 

    c).Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei 
 
 
Pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne în lunile 

ianuarie 2020-martie 2020 a fost depus un număr de  3 cereri aprobate în 
totalitate, suma  acordată fiind de 512 lei . 

Pentru perioada noiembrie-decembrie 2020  a fost depus un număr de  
37 cereri din care 24 au fost aprobate, suma acordată fiind de  5295 lei. 
          În  ceea  ce  priveşte  ajutorul  de  încălzire a  locuinţei  cu lemne 
pentru perioada de iarnă noiembrie 2020-martie 2021, pentru beneficiarii de 
ajutor social (cf. Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) în număr 
de 12 familii/ persoană singură, s-a platit integral (pentru cele 5 luni de 
iarnă) suma de 3.480 lei.         
 
  d).Acordarea alocaţiei de susţinere a familiei 
 
          În ceea ce priveşte acordarea alocaţiei pentru sprijinul familiei în anul 
2020 au existat în plată un  număr de 67 dosare din care 48 dosare pentru 
familiile cu ambii părinţi şi 19 dosare pentru familiile monoparentale. În 
cursul anului 2020 au fost aprobate 9 dosare pentru familiile cu ambii 
părinţi şi 8 dosare pentru familiile monoparentale; de asemenea au fost 
încetate un număr de 8 dosare de ASF motivate prin depăşirea de cuantum 
şi împlinirea vârstei majoratului a copiilor incluşi în dosar. La sfârşitul anului 
2020 se aflau în plată un număr de 68 dosare dintre care 57 dosare pentru 
familiile cu ambii părinţi şi 11 dosare pentru familiile monoparentale.    
 
 

e).Implementarea Programului Operaţional de ajutorare a  
persoanelor defavorizate la nivelul Oraşului Făget 
 

În cursul anului 2020 prin Programul Operaţional de ajutorare a  
persoanelor defavorizate la nivelul Oraşului Făget au fost desfăşurate 
următoarele acţiuni: 

 -acordarea de pachete cu alimente-  s-a desfăşurat într-o 
singură tranşă, numărul de beneficiari a fost de 540 persoane din care: 19 
beneficiari VMG, 311 beneficiari ASF şi 111 persoane vulnerabile, 99 
persoane dependente, cu handicap grav, adulţi şi copii ; 

 -acordarea de produse de igienă- s-a desfăşurat pe parcursul a 
două tranşe, numărul de beneficiari fiind de 540 persoane atât pentru tranşa 
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I cât şi pentru tranşa II, categoriile de beneficiari fiind aceleaşi cu cele 
menţionate la secţiunea ,,produse alimentare’’. 
                De asemenea, tot în cadrul Programului Operaţional de 
ajutorare a persoanelor defavorizate, pentru implementarea prevederilor 
OUG nr. 133/2020 a fost întocmită documentaţia  pentru un număr de 273 
copii din care 37 preşcolari, 140 elevi învăţământ primar şi 95 elevi 
învăţământ gimnazial. Programul se derulează în cadrul Schemei 
Naţionale de Sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, concretizându-se 
în obţinerea de tichet social pentru sprijin educaţional, în valoare de 500 
lei. 

O altă noutate a anului 2020  este implementarea prevederilor OUG nr. 
115/2020, care vine în sprijinul persoanelor vârstnice. În acest sens a fost 
întocmită documentaţia pentru 100 de pensionari, în vârstă de 75 de ani şi 
peste această vârstă, care au cuantumul pensiei la nivelul indemnizaţiei 
sociale şi care vor beneficia prin Schema Naţională de Sprijin pentru 
persoane vârstnice şi pentru persoane fără adăpost, de masă caldă pe bază 
de tichet social pe suport electronic. 

Anul 2020 fiind un an mai deosebit din cauza pandemiei de COVID 19, 
au fost adoptate Legea nr.146/2020 şi OUG nr. 78/2020 privind  acordarea de 
către Ministerul Sănătăţii prin Direcţiile de Sănătate Publică a necesarului de 
măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale. Astfel, au fost întocmite liste nominale şi au 
fost solicitate măşti pentru un număr de 849 persoane. Au fost distribuite 
măşti către 831 persoane. 
 

 
 f).Acordarea alocaţiei  de stat şi a indemnizaţiei pentru 

creşterea copilului  
 

 În anul 2020 au fost prelucrate 100 dosare pentru acordarea alocaţiei 
de stat, 92 dosare pentru acordarea indemnzaţiei de creştere a copilului 
sau stimulentului de inserţie şi 40 cereri de modificare a dosarelor aflate 
în evidenţă. 
 
  g).Acordarea serviciilor de cantină socială 
 
  La  cantina socială activitatea s-a desfăşurat şi în anul trecut, în 
colaborare cu Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’, Grădiniţa PP Făget şi 
S.C.DIAPEX S.R.L., beneficiind de masă gratuită un număr  de 6 preşcolari, 
44 şcolari şi 25 asistaţi  în cadrul Centrului de Zi ,,Patriarh Miron Cristea’’. 

Activitatea la liceu şi grădiniţă a fost întreruptă pe peroada suspendării  
cursurilor. 
La cantina socială a oraşului au beneficiat de servicii un număr de 36 
persoane. 
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 Protecţia persoanelor cu handicap (minori şi adulţi) 
 

Serviciul public de prestări servicii sociale a  funcţionat şi în anul 2020 
cu o  medie de 80  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 34 
reprezentanţi legali. Total sumă alocată 3.072.429 lei. Din aceştia 
2.617.683 lei pentru asistenţi personali şi 454.746 lei indemnizaţii pentru 
reprezentaţi întreţinere persoane cu handicap. 

Tot în cadrul acestui serviciu au fost încheiate 14 contracte cu familiie 
care au în întreţinere minori cu dizabilităţi, contracte prin care se asigură 

facilitarea accesului copilului şi familiei la serviciile şi intervenţiile  prevăzute 
în planul de servicii individualizat.  

De asemenea, au fost întocmite în cursul anului 2020 un număr de 34 
dosare cu privire la alocarea unor drepturi băneşti lunare de care 
beneficiază elevii cu cerinţe educaţionale speciale care sunt integraţi în 
învăţământul de masă, în cazul de faţă Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget. 

Pentru acordarea alocaţiilor de stat au fost întocmite şi depuse la 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş un număr de 100 
dosare. 

 
  SPRIJIN ACORDAT BISERICILOR  

 
  În anul 2020 în ceea ce priveşte latura culturală, de remarcat este 
susţinerea financiară şi materială a lăcaşelor de cult enumerate mai jos cu 
următoarele sume: 
         Parohia Ortodoxă Română  Begheiu Mic-                    5.000 lei 
                 Parohia  Ortodoxă Română Băteşti                               5.000 lei 
                 Parohia  Ortodoxă Română Bunea Mare                     10.000 lei 
                 Biserica Romano-Catolică                                              5.000 lei 
  În total a fost cheltuită suma de 25.000 lei. 
 

STAREA ADMINISTRATIVĂ 
    

Activitatea serviciilor de administraţie publică 
 
                  Activitatea Biroului economic, în domeniul stabilirii, urmăririi şi 
încasării   veniturilor     conform prevederilor  Legii 227/2015 cu modificările şi  
completările ulterioare şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, s-a derulat prin 
compartimentul impozite şi taxe  unde  au funcţionat un număr de 4 salariaţi 

cu atribuţii specifice.    
   În anul 2020  au existat în evidenţa informatizată pentru încasarea  
persoanelor fizice : 
 
 -un număr de 2474 poziţii rol la impozit pentru clădiri 
 -un număr de 1986 poziţii rol la impozit pentru teren intravilan 
 -un număr de 1887 poziţii rol la impozit pentru teren extravilan 
 -un număr de 3243 poziţii rol la impozit pentru  mijloace de transport 
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-un număr de 2530 poziţii rol la impozit pentru curţi 
 

Respectiv pentru impozitarea persoanelor juridice un număr total 
de 447 poziţii de rol, din care pentru: 

 
 -un număr de 93 poziţii rol cu impozit pentru 163 clădiri  
 -un număr de 4 poziţii rol cu impozit pentru 7 terenuri intravilane 
 -un număr de 45 poziţii rol cu impozit pentru 284 terenuri extravilane 
 -un număr de 87 poziții rol cu impozit pentru 512 mijloace de transport 
 -un număr de 97 poziţii rol cu impozit pentru 130 curţi 
 -un număr de 76 poziţii rol cu taxă firmă/afişaj 
          -un număr de 17 poziţii rol cu  taxă pe clădiri  
          -un număr de 19 poziţii rol cu taxă pe teren intravilan 
          -un număr de 14 poziţii rol cu taxă pe teren extravilan/păşune/arabil 

extravilan 
   
  La sfarşitul anului 2020 figurează cu restanţe la persoane fizice: 
 
 -un număr de 428 poziţii rol la impozitul pentru cladiri 
 -un număr de 512 poziţii rol la impozitul pentru teren intravilan 
 -un număr de 492 poziţii rol la impozitul pentru teren extravilan 
 

Respectiv persoane juridice: 
 

 -un număr de 16 poziţii rol  la impozit pentru clădiri 
 -un număr de 5 poziţii rol  la impozit pentru teren intravilan 
 -un număr de 7 poziţii rol la impozitul pentru teren extravilan 
 -un număr de 18 poziţii rol la impozitul pentru mijloace de transport 
 -un număr de 18 poziţii rol la impozitul pentru curţi 

-un număr de 17 poziţii rol cu taxa firmă/afişaj 
-un număr de 5 poziţii rol cu taxa pe clădiri  
-un număr de 5 poziţii rol cu taxa pe teren intravilan 
Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.54/26.08.2020 s-a aprobat 

procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Făget. 

În executarea hotărârii s-au aprobat scutiri de plată a accesoriilor pentru 
67 persoane fizice cu valoarea de 82.017,00 lei şi 4 persoane juridice în 
sumă de 63.781,00 lei.  

 
Implementare proiecte  

 
În anul 2020 s-au continuat procedurile de implementare a proiectului 

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş - aglomerarea Făget” etapa a-II-a. 

S-a finalizat  atribuirea contractului de achiziție publică privind 
procedura simplificată de licitație electronică, într-o singură etapă, conform 
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art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, în Sistemul Electronic de Achiziții 
Publice (SEAP), pentru realizarea obiectivului de investiție: 
 „Rețele de apă – apă uzată în localitatea Begheiu Mic, orașul Făget, județul 
Timiș” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală – PNDL II, valoarea 
totală estimată a proiectului 6.127.174,90 lei, TVA inclus, contribuţia 
nerambursabilă este de 5.808.765,21 lei  şi contribuţia de la bugetul local 
este de 318.409,69 lei. Conform evaluărilor din SF, valoarea estimată a 
contractului Proiectare și execuție ,,Rețele de apă – apă uzată în localitatea 
Begheiu Mic, Orașul Făget, județul Timiș“ este: 

-Valoarea estimată fără TVA: 4.517.366,21 lei fără TVA, din care 
valoarea estimată la execuția lucrării:  

-4.405.283,38 lei fără TVA, valoarea estimată pentru organizarea de 
șantier:   

-43.582,83 lei  fără TVA, valoarea estimata pentru serviciile de 
proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectului): 58.500,00 lei  fără TVA, 
 -Valoarea estimată pentru serviciile de asistență tehnică (în perioada de 
execuție și pentru participarea la faze de control): 10.000,00 lei  fără TVA. 

După aplicarea criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – preț” 
oferta depusă de Asocierea S.C. LAZETI S.R.L. - S.C. TUBULAR TEHNO 
SISTEM S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.  s-a clasat pe locul 1 și a 
fost declarată câștigătoare cu ofertă la valoarea de 4.493.435,88 lei fără TVA, 
obținând un punctaj de 100 de puncte. 

 
 
În anul 2020 s-a continuat implementarea următoarelor proiecte: 

1. „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul 

Timiş” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – FEADR, valoarea 
totală a proiectului 91.861 euro / 422.551 lei, contribuţia nerambursabilă este 
de 76.846 euro/353.483 lei şi contribuţia de la bugetul local este de 15.015 
euro/69.068 lei. 
2. „Rețele de apă – apă uzată în localitatea Bătești, orașul Făget, județul 
Timiș” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare Locală – PNDL II, valoarea 
totală estimată a proiectului 8.165.506 lei, contribuţia nerambursabilă. 
 
  Autorizaţii de funcţionare  
 

În anul 2020 s-au eliberat 3 autorizații de funcționare pentru activitatea 
de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, avizul orarului de 
funcţionare și 1 autorizaţii de taxi pentru executarea serviciului public de 
transport persoane în regim de taxi. 

În anul 2020 s-au vizat 36 autorizații de funcționare pentru activitatea 
de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, avizul orarului de 
funcţionare şi 1 autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi conform Cod 
CAEN 561-563-932. 
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 Achiziţii publice 
 
Conform Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice şi 

Hotărârii Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, achiziţiile publice în anul 2020 au fost realizate prin intermediul 
Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP). Au fost efectuate achiziţii 
publice de servicii, produse şi lucrări cuprinse în 96 de coduri CPV din care 1 
cod CPV a făcut obiectul achiziţiei prin procedura simplificată şi 95 de coduri 
CPV au făcut obiectul achiziţiilor directe. 

 
  
Managementul situaţiilor de urgenţă  

 
 Ca urmare a crizei sanitare la nivel naţional  generată de virusul  

SARS COV 2, Consiliul Local pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit şi a 
gestionat situaţia  la nivelul localităţii şi a adoptat printr-un număr de 10 
hotărâri măsuri specifice. 
  În luna octombrie 2020 s-a intervenit pentru îndepărtarea arborilor 
şi refacerea acoperişurilor în localitatea Colonia Mică, ca urmare a furtunii din 
data de 5 octombrie. 

  
  

 În domeniul protecţiei mediului s-au desfăşurat acţiuni de igienizare şi 

au fost efectuate anchete de teren pentru identificarea persoanelor care 
abandonează deşeuri în locuri nepermise. 
    

  
  Activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor.  
 
 
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este 
organizat în două compartimente: 

- Compartimentul evidenţa persoanelor -3 funcţionari publici; 
 -Compartimentul stare civilă- 2 funcţionari publici  

Compartimentul evidenţa persoanelor şi-a desfăşurat activitatea specifică: 
  Au fost eliberate  2.470 cărţi de identitate, 11 cărţi de identitate 
cu procură, 449 vize de reşedinţă, 34 cărţi de identitate provizorii, 2 cărţi 
de identitate persoane peste 18 ani, şi 3 cărţi de identitate la restabilirea 
domiciliului din străinătate în România. Contravaloarea cărţilor de 

identitate eliberate şi a taxei de timbru aferente se ridică la valoarea de 
18.321 lei . 
 Prin Compartimentul stare civilă    
  Au fost înregistrate 203  naşteri, 410 decese şi 113 căsătorii. 
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  De asemenea au fost  înregistrate 44 acte de naştere, 95 acte 
de deces şi 29 acte de căsătorie. Dovada stării civile se face prin 
certificatele de stare civilă. În acest scop au fost eliberate 239 certificate de 
naştere, 54 certificate de căsătorie şi 127 certificate de deces. Au fost 
transcrise 12 acte de naştere, 1 act de căsătorie  şi 2 acte de deces. Au 
fost eliberate 85 extrase uz oficial.  Au fost efectuate 409 menţiuni şi 
comunicate la exemplarul II. S-au rezolvat 4 dosare de rectificare şi 1 
divorţ pe cale administrativă. 
   

 
Activitatea Consiliului local     
 

 În  anul 2020 au fot adoptate un număr de 81 hotărâri . 

  Indiferent de caracterul juridic al acestora, hotărârile  sunt duse la 
îndeplinire de către serviciile publice ale administraţiei locale. 
  Dintre hotărârile cu caracter normativ, enumerăm printre altele. 

-  a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial, execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2019, 30 iunie 2020 şi 30 
septembrie 2020, Organigrama, Statul de funcţii şi salariile de bază pentru 
personalul din Aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice 
înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local, tarifele unice şi tarifele distincte 
practicate de către Brai-Cata SRL în raport cu utilizatorii serviciului de 
salubrizare pentru activiatea de colectare şi transport a deşeurilor municipale 
desfăşurată în Zona 4 Făget, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Aparatului de specialitate al primarului Oraşului Făget, Planul de acţiuni şi 
lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2020 de către 
beneficiarii de ajutor social, Regulamentul şi caietul de sarcini privind modul 
de administrare în anul 2020 a pajiştilor aflate în proprietatea privată a UAT 
Făget, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC CONS PRIFAD SRL , SC 
ROMŞTRAND SA, SC TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA, Studiul de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
,,Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, regim de înălţime P+2E+M şi 32 
unităţi locative precum şi a Studiului de fezabilitate şi indicatorilor economici 
la proiectul ,,Sistematizare şi utilităţi construire de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii P+2E+M în Făget, str. Stadionului nr.1 bis, modelul fişei 
de calcul pentru stabilirea şi actualizarea chiriei aferentă unităţilor locative 
aflate în administrarea Consiliului local Făget, procedura de acordare a 
anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 
2020 datorate bugetului local al Oraşului Făget; 

-au fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2021; 
- a fost actualizat Regulamentul intern al unităţii administrativ-teritoriale 

Oraşul Făget;  
- au fost aduse completări la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Consiliului local Oraş Făget; 
- a fost înregistrată Primăria Oraşului Făget în Sistemul Naţional 

Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 
(SNEP) 
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Hotărârile de administrare au privit prelungirea unor contracte de 
închiriere, concesionarea unor terenuri, închirierea unor spaţii comerciale 
vânzarea unor terenuri.   

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost modificat în cursul anului 2020  
prin 9  hotărâri. 
          

 
              PRIMAR    

  
               Prof. Marcel Avram  
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