
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 şi 

viceprimarului asupra stării generale, economice, sociale, culturale,  

               sportive şi administrative a oraşului Făget în anul 2018” 

 

  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 2018” prezentat de către 

primarul/viceprimarul oraşului Făget şi avizat de către comisiile de specialitate 

ale Consiliului local, 

-prevederile art. 63 alin. 3 lit. ,,a’’ din Legea nr 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  În temeiul art.36 alin.1 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, 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 2018”, aşa 

cum acesta a fost prezentat de către primarul oraşului Făget, domnul Marcel 

Avram şi viceprimarul oraşului Făget, domnul Vasile Sita. 

            Raportul primarului/viceprimarului 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              
                              
                                                                                                           
                              

  Nr._______/28 ianuarie  2019 

   SV/LL/5 ex. 
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RAPORTUL  PRIMARULUI ŞI VICEPRIMARULUI   

 

asupra stării generale, economice, sociale, culturale 

şi administrative a oraşului Făget, în anul 2018 

 

 

 STAREA ECONOMICĂ 

 

 

 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI  

 

  

a) Închirieri, concesionări, achiziţii 
  

 În ce priveşte administrarea patrimoniului este de menţionat că în anul 

2018 în evidenţele primăriei sunt înregistrate un număr de 115 contracte de 

concesiune  teren  intravilan (Colonia Mică)- persoane fizice-  cu o 

redevenţă în valoare de 64.712 lei,  2 contracte de concesiune teren 

extravilan (păşune)- persoane fizice-  cu o redevenţă în valoare de 4.052 lei,  

62 contracte de închiriere suprafeţe de pajişti aflate în domeniul public 

sau privat  cu o redevenţă în valoare de 53.042 lei, 12 contracte de închiriere 

teren pentru stupină cu o redevenţă în valoare de 413 lei şi 96 contracte de 

închiriere apartamente cu destinaţia de locuinţă cu o redevenţă în valoare 

de 99.533 lei  

În anul 2018 au existat un număr de 14 contracte de concesiune teren 

extravilan  şi  păşune cu persoane juridice cu o redevenţă totală de 97.493 lei, 

din care 10 contracte de închiriere păşune- cu o redevenţă de 51.007 lei şi 3 

contracte teren extravilan pentru stupină cu o redevenţă de 86 lei  şi 1 

contract de concesiune teren extravilan  cu o redevenţă de de 46.400 lei. 

De asemenea se află în evidenţe un număr de 15 contracte de 

concesiune/închiriere teren intravilan persoane juridice cu o redevenţă totală 

de 43.198 lei. 

 Sunt în derulare un număr de 64 contracte de închiriere pentru spaţii 

cu altă destinaţie decât locuinţă (boxe de lemne) către persoane fizice, cu 

o chirie totală de 7.680 lei respectiv un număr de 15 contracte de închiriere 

pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă,  către  persoane  juridice, cu o 

chirie totală de 116.320 lei. 

  



 b) Autorizaţii, certificate  

 

 În anul 2018 au fost eliberate un număr de 57 certificate de urbanism 

fiind încasată suma de 1.238,6 lei, din care 24 certificate pentru construire 

clădire,  12 certificate pentru probleme notariale, 6 certificate pentru 

desfiinţare clădiri şi 15 certificate pentru diverse. 

 S-a autorizat construcţia a  39 clădiri, totalul taxei  de autorizare 

încasat fiind de 23.478 lei şi au fost desfiinţate 5 construcţii, totalul taxei de 

desfiinţare încasat fiind 254 lei. De asemenea au fost prelungite 15 autorizaţii 

de construire, suma încasată fiind de  2.516 lei precum şi 8 regularizări a 

taxei pentru autorizaţia de construire pentru care s-a încasat suma de 6.199   

lei. 

 La cele menţionate mai sus se adaugă 17 locuinţe terminate din 

fondurile populaţiei si executate în regie proprie, valoarea totală fiind de 

2.891.057 lei.  

 Au fost vândute către concesionarii de teren din satul Colonia Mică 7 

loturi de teren pentru construirea de locuinţe, pentru care s-a încasat suma 

de 63.750 lei. 

   

 AGRICULTURA 

 

        În anul 2018 au fost intocmite 5 referate pentru şedinţa de 

Consiliu local privind diferite probleme de fond funciar (primă intabulare 

teren, apartenenţă la domeniul public/privat al oraşului teren, 

dezmembrare teren). 

 Au fost ridicate de la OCPI Timiş 16  titluri de proprietate pentru 

persoane din localitatea Bunea Mare. 

 Au fost depuse la OCPI Timiş documentaţii de rectificare a titlului 

de proprietate pentru 3 persoane. 

 Au fost eliberate 44 adeverinţe privind fondul funciar. 

 Au fost avizate 62 documentaţii pentru intabulare. 

 A fost actualizat inventarul bunurilor imobile din domeniul 

privat al Oraşului Făget (terenurile rezervă aflate la dispoziţia Comisiei 

Locale de Fond Funciar. 

  

Administrarea şi întreţinerea pajiştilor 

  

Suprafaţa totală a păşunilor aflate în administrarea Consiliului local a fost 

în anul 2018  de  2564 ha. 

În urma analizei efectuate Consiliul local a repartizat suprafaţa de păşune 

astfel: 

         -120,50  ha a fost concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale  

Brăneşti; 

 



  -162,09 ha predate Agenţiei  Domeniile Statului; 

-141,00 ha a fost concesionată Asociaţiei ,,Bun Vest’’ Bunea Mare; 

  -42,00 ha a fost concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale 

Colonia Mică; 

  -1367,00  ha a fost concesionată crescătorilor de bovine şi ovine. 

 Suprafaţa de 1670,00 ha  a fost repartizată pe specii de animale şi trupuri 

de păşune.  

 Veniturile încasate au fost de 52.223,00 lei astfel: 

-din lucrări de curaţire a păşunii concesionate de crescătorii de animale, 

efectuate de echipa de prestări servicii a Primăriei oraşului Făget au fost de 

2.650,00 lei;  

-din închirieri păşune şi terenuri din extravilan persoane fizice- 45.919 lei; 

-din concesiuni păşune persoane fizice- 3.654,00 lei 

În evidenţa Registrului agricol figurează un număr de 2089 gospodării 

cu domiciliul în localitate şi 574 gospodării cu domiciliul în alte localităţi. 

Din aceste evidenţe în anul 2018 au fost eliberate la cerere un număr de 720 

adeverinţe .  

S-au înregistrat 89 cereri privind tranzacţii cu teren agricol. Pentru 

acordarea  sprijinului  financiar pe suprafaţa de teren agricol  s-au eliberat 

un număr de 852  adeverinţe. Pentru comercializarea produselor agricole s-au 

eliberat un număr de 63 certificate de producător agricol. 

 

  INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI DE REPARAŢII 

 

 Situaţia investiţiilor şi reparaţiilor în oraşul Făget în anul 2018 a fost  

următoarea : 

 a).Lucrări de reparaţii la ,,Şcoala primară din sat Băteşti’’ în valoare de 

10.674 lei, de către PFA GABOR T.GABI; 

 b).Lucrări de reparaţii la ,,Clădire internat Liceul Teoretic Traian Vuia 

Făget’’, în valoare de 95.946 lei, de către PFA GABOR T.GABI; 

 c).Lucrări de reparaţii locale pe străzile din Oraşul Făget, în valoare de 

277.798 lei,de către SC STRABAG SRL; 

d).Lucrări de asfaltare accese la riverani-etapa a II-a, în valoare de 

287.708 lei, de către SC STRABAG SRL ; 

e).Lucrări de reparaţii şi renovare  la ,,Căminul Cultural din sat 

Bichigi’’, în valoare de 156.724,4  lei, de către SC BOL-KRONE INVEST SRL; 

 f).Lucrări de întreţineri cu asfalt  parcări S=418 mp, în valoare de 

357.979,3 lei, de către SC CAVADINI CONSTRUCT SRL; 

 g).Lucrări de întreţinere drumuri prin pietruire în Povergina şi D.C. 98 

Povergina-Bunea Mare, în valoare de 310.982,7 lei, de către SC M.A.V. 

INVERTI SRL;  

 h).Lucrări de reparaţii acoperiş la ,,Căminul Cultural din satul 

Bichigi’’,  în valoare de 37.644 lei,  de către PFA GABOR T GABI; 



 i).Reabilitare şi modernizare ,,Centrală termică existentă la Liceul 

teoretic Traian Vuia Făget’’, în valoare de 984.130 lei, de către SC JDA 

CONSTRUCT SRL; 

 j).Montaj pavaj parcare ,,Caminul Cultural din satul Bichigi’’, în 

valoare de 5.664,4 lei, de către SC CORA MONTAJ SRL; 

 k).Montaj tâmplărie PVC la ,,Căminul Cultural din satul Povergina şi 

Piaţa agroalimentară Făget’’, în valoare de 24.295,04 lei, de către SC 

BOLDEA CONSTRUCT SRL; 

 l).Reparaţii acoperiş ,,Clădire sediu AQUATIM’’, în valoare de 

126.854,5 lei, de către PFA GABOR T.GABI; 

        m).Montaj pavaj parcare ,,Grădinita PN Făget din str. M. Viteazu şi 

Parcul din str. Şt. Cel Mare, în valoare de 10.924,2 lei, de către SC CORA 

MONTAJ SRL; 

 n).Proiectare şi execuţie teren fotbal-gazon sintetic în valoare de 

210.000 lei, de către SC TIMOVLADIAN SRL; 

 o).Furnizare cabine rezerve teren fotbal- 2 bucăţi; băncuţe parc- 10 

bucăţi- în valoare de 12.300 lei, furnizor SC KRIPTON GARDEN PARC SRL; 

 p).Furnizare borduri – 600 bucăţi; pavaj- 389 mp x 2 bucăţi- pentru 

parcare Grădiniţa de pe str. M. Viteazu; Parc-str. Ştefan cel Mare ; Spital 

oraş Făget, în valoare de 44.451 lei, furnizor SC DIRKSEN SPECIAL BETON 

SRL. 

 r).Furnizare rigole carosabile 352 bucăţi; plăci rigole carosabile-429 

bucăţi; paleţi- 102 bucăţi- pentru amenajare şanţ ape pluviale-str. 

Libertăţii-Făget- în valoare de 43.990 lei, furnizor SC ELIS PAVAJE SRL. 

 s).Furnizare borduri 10x15x50 gri-200 bucăţi; borduri 20x25x25-90 

bucăţi; pavaj gri- 10x20x6-144 mp; pavaj color 10x20x6-144 mp, în valoare 

de 14.833 lei,  furnizor  SC DIRKSEN SPECIAL BETON SRL. 

 t).Furnizare borduri B3-96 bucăţi; bordură 50/10/20- 134 bucăţi; 

borduri B10-33 bucăţi; maris 6 cm alb crem-499,2 mp; maris 6 cm-499,2 

mp; rigolă pietonală-54 bucăţi; bloc travertin-16 bucăţi; paleţi-111 bucăţi,  

în valoare de 79.199,86 lei, furnizor SC ELIS PAVAJE SRL. 

 u).Confecţionat monument granit al eroilor- Calea Lugojului, în valoare 

de 39.865 lei, de către SC GRANIT SRL; 

 v).Confecţionat monument marmură al Centenarului Unirii-str. Ştefan 

cel Mare, în valoare de 5.950 lei, furnizor SC GRANIT SRL; 

 w).Construire monumente istorice şi montaj pavaj Parc-Biserica 

Ortodoxă, în valoare de 164.691 lei, de către SC BOL KRONE INVEST SRL. 

 Au fost executate în regie proprie prin serviciul de infrastructură  : 

-tăiat iarbă cu motocositoarele şi drujbele sălcii pe DN Făget-batieră 

CFR; 

-tăiat iarbă şi sălcii pe Drumul Gladnei; 

-tăiat iarbă şi sălcii Făget-Temereşti; 

-desfundat canal cu excavatorul în Parcul ,,Gropsianiva Petze’’; 

 



 

-tăiat iarbă şi sălcii cu drujba şi cositoarele pe drumul Băteşti-Făget. 

Făget-Margina; 

-tăiat iarbă şi sălcii CFR-Stadion; 

-tocat cu tocătoarea iarbă Făget-barieră, cimitir catolic, Parc 

,,Gropsianova Petze’’- în 4 reprize; 

-tăiat şi încărcat crengi Calea Lugojului; 

-tăiat şi încărcat crengi Parcul Central; 

-descoperit acoperiş clădiri, încărcat ţiglă şi grinzi şi transportat în 

grădină; 

-dezăpezit arterele circulabileîn Făget cu plugul şi curăţat parcări şi 

treceri pieton Făget-Bichigi-Povergina-Bunea Mare, Făget-Băteşti-

Brăneşti-Jupâneşti, Făget –Partea Românească, Partea Maghiară, Centru 

Temereşti-Begheiu Mic; 

-împrăştiat nisip cu sare pe toate traseele; 

-demolat zid clădire lângă sala de sport; 

-construit gard de sârmă la stadion;  

-montat dale de beton parcare primărie; 

-betonat şanţ primărie; 

-cosit iarbă în parcuri pe Calea Lugojului  şi Coriolan Brediceanu- 16 

cicluri; 

-vopsit borduri beton pe Calea Lugojului, str.Gheorghe Doja şi 

str.Avram Iancu; 

-cosit şi tăiat sălcii la cetatea Făgetului; 

-transport lemne din pădure cu tractorul cu remorcă- 24 remorci; 

-încărcat lemne manual, descărcat în grădină, tăiat şi aranjat lemne 

în şopronul din grădină; 

-amenajat teren la ,,Vatra Olarilor’’-Jupîneşti; 

-tăiat iarba cu cositoarea, reparat bănci; 

-săpat, cofrat şi turnat fundaţie gard Partea Românească- 25 ml; 

-reparaţii Cămin Cultural Povergina; 

-turnat fundaţie şopron şi placă beton-50 mp grădiniţă; 

-săpat gropi în parc şi betonat pentru montat bănci; 

-reparaţii Şcoală Băteşti; 

-reparaţii faţadă muzeu; 

adunat frunze în parc-10 reprize. 

  

Executat în regie proprie şopron lemne la Grădiniţa cu Program  

Normal Făget situată pe str. Mihai Viteazu- 42.000 lei. 

 

 

 

 

 



 

 STAREA  SOCIALĂ 

  

  1.Protecţia socială 

 

  În domeniul protecţiei sociale, Primăria Făget şi-a desfăşurat 

activitatea în mai multe privinţe : 

 

  Ajutorul  social  

 

În anul 2018  au fost acordate ajutoare sociale unui număr de 20 

familii/persoană singură suma totală fiind de 39.716 lei. Plata acestor 

ajutoare s-a făcut de către Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Timiş. 

 Valoarea ajutoarelor de urgenţă acordate a fost de 23.965 lei unui număr 

de 55 familii/persoană singură. Suma respectivă a fost plătită de către 

Primăria oraşului Făget din bugetul local.  

Serviciul public de prestări servicii sociale a  funcţionat şi în anul 2018 cu 

o  medie de 75  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 32 

reprezentanţi legali. Total sumă alocată 2.026,60 lei. Din aceştia 1.642,357 lei 

pentru asistenţi personali şi 384,241 lei indemnizaţii pentru reprezentaţi 

întreţinere persoane cu handicap. 

Tot în cadrul acestui serviciu au fost încheiate 10 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 2018 un număr de 20 

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.  

          În ceea ce priveşte acordarea alocaţiei pentru sprijinul familiei în anul 

2018 au existat în plată un  număr de 121 dosare din care 97  dosare pentru 

familiile cu ambii părinţi şi 24 dosare pentru familiile monoparentale. În 

cursul anului 2018 au fost aprobate 13 dosare pentru familiile cu ambii 

părinţi şi 6 dosare pentru familiile monoparentale; de asemenea au fost 

încetate un număr de 36 dosare de ASF motivate prin depăşirea de cuantum 

şi împlinirea vârstei majoratului a copiilor incluşi în dosar. La sfârşitul anului 

2018 se aflau în plată un număr de 104 dosare dintre care 83 dosare pentru 

familiile cu ambii părinţi şi 21 dosare pentru familiile monoparentale.    

Pentru acordarea alocaţiilor de stat au fost întocmite şi depuse la Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş un număr de 98  dosare. 

În anul 2018, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun au fost acordate 

pachete cu dulciuri pentru copiii din şcolile şi grădiniţele cu cls.I-IV din Făget şi 

satele arondate precum şi pachete cu alimente pentru persoanele şi familiile 



nevoiaşe. Numărul acestor pachete a fost de 1000 pentru copii, în valoare 

totală de 25.000 lei şi 200 pentru persoane/familiile nevoiaşe în valoare 

totală de 15.000  lei. 

Pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne în lunile 

ianuarie 2018-martie 2018 a fost depus un număr de  10 cereri şi aprobate 

doar 7, suma  acordată fiind suma de 1.128 lei . 

Pentru perioada noiembrie-decembrie 2018  a fost depus un număr de  63 

cereri din care 55 au fost aprobate, suma acordată fiind de  12.515 lei. 

Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei  cu energie termică pentru lunile 

ianuarie 2018-martie 2018 a fost depus un număr de  5 cereri din care 3 au 

fost aprobate; valoarea sumei aprobată prin dispoziţia primarului pentru 

această perioadă a fost de 1.669 lei. 

 În  ceea  ce  priveşte  ajutorul  de  încălzire a  locuinţei  cu lemne pentru  

perioada de iarnă noiembrie 2018-martie 2019, pentru beneficiarii de ajutor 

social (cf. Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) în număr de 19 

familii/ persoană singură, s-a platit integral (pentru cele 5 luni de iarnă) suma 

de 5.510 lei.              

          Menţionăm că, în conformitate cu art.25 alin. 4 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială  în perioada 

sezonului rece, primăriile sunt obligate să facă plata integrală a ajutorului de 

încălzire pentru beneficiarii de ajutor social până la data de 31 octombrie a 

fiecărui an.  

            De asemenea, mai este necesară o precizare, şi anume aceea că, în 

conformitate cu art. 26 alin 4 din acceaşi ordonanţă fondurile din care se face 

plata ajutorului de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social sunt cele de la 

bugetul local . 

În cursul anului 2018 nu au fost distribuite alimente prin Programul 

POAD. 

 S-au întocmit anchete sociale  pentru  acordarea de burse şcolare  (18),  

pentru divorţ/incredintare minori/stabilire domiciliu minori/stabilire 

program de vizită/majorare pensii de intretinere minori (29), acordare 

ajutor judiciar (1),  audiere martor minor (3); au fost întocmite anchete de 

reevaluarea a situaţiei minorilor aflaţi în plasament/centre rezidenţiale (4).   

 În anul 2018 au fost întocmite un număr de 19 dosare pentru acordarea 

de stimulent educaţional (tichete de masă în valoare lunară/copil de 50 lei) 

pentru preşcolarii care frecventează grădiniţa.  

 De asemnea s-au întocmit şi depus un număr de 97 dosare pentru 

acordarea indemnzaţiei de creştere a copilului sau stimulentului de 

inserţie şi un numar de 70 cereri de modificare. 

  La  cantina socială activitatea s-a desfăşurat şi în anul trecut, în 

colaborare cu Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’ şi Grădiniţa PP Făget, beneficiind 

de masă gratuită un număr  de 8 preşcolari, 35 şcolari şi 25 elevi la Centrul 

de Zi ,,Patriarh Miron Cristea’’.  La cantina socială a oraşului au beneficiat de 

servicii un număr de 56 persoane. 



   La activitatea sportivă,incluzând echipa de fotbal Flacăra Făget , care 

a activat în divizia D,  precum şi activităţile şi concursurile sportive organizate 

sub egida Consiliului local Făget, a fost cheltuită suma de 105.060  lei. 

 

CULTURĂ şi SPORT 

 

  Consiliul local al oraşului Făget a aprobat agenda culturală a anului 

2019. 

  Între  manifestările   organizate în anul 2018 se detaşeaza  câteva  

acţiuni :  1 Iunie- ,,Ziua Copilului’’, în luna iunie, Zilele oraşului Făget- Ruga  

Făgeţeană şi Vatra Olarilor- ajunsă la ediţia XXXIX- desfăşurate în luna 

august, Balul Pensionarilor în luna octombrie  şi 1 Decembrie-Ziua Naţională 

a tuturor românilor.Aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, în luna 

decembrie. S-au desfăşurat activităţi cultural- educative legate de aniversarea 

unor evenimente istorice, între care amintim:  Concurs de recitatori ,,Dintre 

sute de catarge’’-ediţia a –XVII-a; Editarea şi lansarea lucrării ,,Monografia 

Protopopiatului Făget-ediţia a II-a cu adăugiri; Comemorarea a 29 de ani 

de la Revoluţia din Decembrie 1989. 

  De asemenea, tot în ceea ce priveşte latura culturală , de remarcat 

este susţinerea financiară şi materială a lăcaşelor de cult enumerate mai jos cu 

următoarele sume: 

  Biserica Creştin Adventistă Conferinţa ,,Banat’’     2.000 lei                                

                  Biserica Ortodoxă Română Făget-                           35.000 lei 

                   Parohia Ortodoxă Română  Begheiu Mic-                1.000 lei 

                  Parohia Ortodoxă Română Băteşti-                            2.000 lei 

                  Parohia Romano-Catolică-                                         11.000 lei 

  În total a fost cheltuită suma de 51.000 lei.   

 

STAREA ADMINISTRATIVĂ 

    

Activitatea serviciilor de administraţie publică 

 

  Activitatea serviciului 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 3 salariaţi cu atribuţii 

specifice. 

  Activitatea  de încasare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2018  presupune atat  încasarea la ghişeu cât şi prelucrarea cererilor depuse 

de contribuabili privind modificări survenite ca urmare a transferului dreptului de 

proprietate. În anul 2018 s-au prelucrat în acest sens un număr de 492 cereri. 

 



  Au fost întocmite  un număr de 566 dosare pentru mijloace de 

transport; au fost  înmatriculate un număr de 7 tractoare. Au fost radiate un 

număr de 285 mijloace de transport. S-au eliberat 1.563 certificate fiscale şi 

438 adeverinţe de venit agricol. 

  S-au  întocmit  112 dosare cu suma de 28.083 lei, conform art.456, 

464, 469  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru acordarea de 

facilităţi persoanelor  fizice, astfel:  17 dosare pentru scutirea  de plata 

impozitelor pentru văduve veterani de război- 5.307  lei; 20 dosare pentru 

scutirea de la plata impozitelor pentru Decretul-lege nr.118/1990 si 

189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice şi deportate- 3.124 lei;  73 dosare pentru scutirea de la plata 

impozitelor pentru clădiri şi teren pentru persoanele cu grad de handicap- 

18.666 lei;  2 dosare pentru scutire de la plata impozitelor conform Legii 

nr. 42/1990 privind acordarea unor drepturi pentru revoluţionari- 986 lei.  

   În anul 2018  au existat în evidenţa informatizată pentru încasarea  

persoanelor fizice : 

 -un număr de 2497 poziţii rol la impozit pentru clădiri 

 -un număr de 2581 poziţii rol la impozit pentru teren 

 -un număr de 1957 poziţii rol teren extravilan 

 -un număr de 2811 poziţii rol la mijloace de transport 

Respectiv pentru încasarea persoanelor juridice 

 -un număr de 98 poziţii rol la impozit pentru clădiri 

 -un număr de 101 poziţii rol la impozit pentru teren 

 -un număr de 42 poziţii rol teren extravilan 

 -un număr de 385 mijloace de transport 

  La sfarşitul anului 2018 figurează cu restanţe la persoane fizice 

 -un număr de 417 la impozit pentru cladiri 

 -un număr de 426 la impozit pentru teren 

 -un număr de 451 teren extravilan 

 -un număr de 473 la mijloace de transport 

Respectiv persoane juridice 

 -un număr de 31  la impozit pentru clădiri 

 -un număr de 25  la impozit pentru teren 

 -un număr de 3 la teren extravilan 

 -un număr de 21 la mijloace de transport 

 Pentru cei care au înregistrat restanţe urmează a fi aplicată procedura  de 

executare silită. 

În ceea ce priveste Compartimentul implementare proiecte în anul 

2018 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. 

În anul 2018 s-au finalizat lucrările la obiectivul de investiție “Construire 

grădiniţă cu trei grupe în oraşul Făget, str.Mihai Viteazul, nr.4, jud.Timiş” care s-

a realizat prin Programul naţional de dezvoltare locală, în valoare totală de 



1.411.247,88 lei, TVA inclus, din care 1.342.520,88 lei, TVA inclus, au fost 

alocați de la MDRAP și 68.727 lei din bugetul local. 

În anul 2018 s-au finalizat procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziții publice prin procedura simplificată de licitație electronică, într-o singură 

etapă, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP), pentru realizarea următoarelor obiective de investiție: 

1. „Reabilitare şi modernizare centrală termică existentă Liceu Teoretic 
Traian Vuia” localitatea Făget, judeţul Timiş prin  Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală – PNDL II, valoarea totală estimată a proiectului 1.203.925 
lei, contribuţia nerambursabilă este de 1.190.586 lei  şi contribuţia de la bugetul 
local este de 13.339 lei.  
Oferta declarată câstigătoare a contractului de achiziție publică de lucrări, care 
include și proiectarea, a fost oferta depusă de S.C. JDA CONSULT S.R.L., cu o 
propunere financiară de 946.806,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
179.893,14 lei, total 1.126.699,14 lei TVA inclus, defalcat astfel:  
-  valoarea serviciilor de proiectare 14.500,00 lei fără TVA,  17.255,00 lei TVA 
inclus;  
- valoare asistenţă tehnică din partea proiectantului 3.000,00 lei fără TVA,  
3.570,00 lei TVA inclus;  
- valoarea lucrărilor care urmează a se executa este de 929.306,00 lei fără 

TVA, 1.105.874,14 lei TVA inclus. 

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 8.388.637 lei, contribuţia nerambursabilă este de 

7.879.473 lei  şi contribuţia de la bugetul local este de 509.164 lei. 

Oferta declarată câstigătoare a contractului de achizitie publică de lucrări, care 

include și proiectarea, a fost oferta depusă Asocierea SC ARIA CONSTRUCT 

S.R.L. – lider si SC CONSTRUCT CC SRL – asociat 1, SC CORNELL’S 

FLOOR SRL – asociat 2, cu o propunere financiară de 5.665.571,35 lei, la care 

se adaugă TVA în valoare de   1.076.458,56 lei, total 6.742.029,91 lei TVA 

inclus, defalcat astfel: 

- valoarea serviciilor de proiectare 100.000,00 lei fără TVA,  119.000,00 

lei TVA inclus; 

- valoare asistenţă tehnică din partea proiectantului 35.000,00 lei fără 

TVA,  41.650,00 lei TVA inclus; 

- valoarea lucrărilor care urmează a se executa este de 5.530.571,35 lei 

fără TVA, 6.581.379,91 lei TVA inclus.  

 În anul 2018 au fost au fost aprobate cererile de finanţare şi urmează 

semnarea contractelor de finanţare pentru realizarea următoarele obiective de 

investiţii: 

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.„REŢELE DE APĂ – APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA BEGHEIU MIC, 

ORAŞUL FĂGET, JUDEŢUL TIMIŞ” prin  Programul Naţional pentru Dezvoltare 

Locală – PNDL II, valoarea totală estimată a proiectului 6.027.389 lei, 

contribuţia nerambursabilă este de 5.810.888 lei  şi contribuţia de la bugetul 

local este de 216.501 lei. 

În anul 2018 s-au eliberat 4 autorizatii de functionare pentru activitatea de 

comercializare a produselor si a serviciilor de piata, avizul orarului de 

funcţionare, 1 autorizaţie de transport pentru efectuarea serviciului public de 

transport persoane în regim de taxi şi 3 autorizaţii de taxi pentru executarea 

serviciului public de transport persoane în regim de taxi. 

În anul 2018 s-au vizat 36 autorizatii de functionare pentru activitatea de 

comercializare a produselor si a serviciilor de piata, avizul orarului de 

funcţionare şi 3 autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi conform Cod CAEN 

561-563-932. 

În baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare, au fost depuse şi le-au fost 

asigurate accesul unui număr de 5 solicitări pentru furnizarea de informaţii de 

interes public. 

Au fost depuse şi transmise la A.N.I. copii certificate ale declaraţiilor de 

avere şi declaraţiilor de interese, pentru anul 2018, date de: primar, 

viceprimar, 14 consilieri locali, 2 funcţionari publici de conducere şi 16 

funcţionari publici din cadrul primăriei. 

Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 a fost 

întocmit Planul de integritate, Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 – SNA - Inventarul 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi 

indicatorii de evaluare, Raportul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la 

corupţie şi a măsurilor de remediere. Au fost completate chestionare privind 

identificarea nevoilor APL în procesul de implementare SNA 2016-20120 şi 

anexele din Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. 

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 2018 au fost realizate prin intermediul 

Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP). Au fost efectuate achiziţii 

publice de servicii, produse şi lucrări cuprinse în 92 de coduri CPV din care 2 

cod CPV a făcut obiectul achiziţiei prin procedura simplificată şi 90 de coduri 

CPV au făcut obiectul achiziţiilor directe. 

Au fost distribuite în 2018 pentru un număr de 10 veterani de război, 

văduve de război şi văduve de veterani de război, biletele gratuite de călătorie 

CFR. 

 

 



  

În ceea ce priveşte Serviciul de Urgenţă Civilă  (cf. Legii nr. 307/2006  

şi Legii nr. 481/2004), în cursul anului 2018 au avut loc următoarele activităţi: 

  -intervenţii în luna ianuarie-februarie la dezăpezit , împrăştiat 

material antiderapant (nisip şi sare); 

  -intervenţii la inundaţii 17/18 şi 19/20 iulie( refacere şanţuri 

colmatate Făget şi Bichigi urmând în anul 2019 restanţe Făget-Begheiul Mic, 

Bunea Mare); 

  -refacere şi evaluare pagube produse de inundaţii (băltiri apă);  

  -participarea la instructaje, cursuri, acţiuni organizate de ISU 

,,Banat’’ al judeţului Timiş; 

-participarea la concursuri cu elevii ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’ unde  

s-a obţinut locul I pe judeţ cu echipajul de Gimnaziu şi locul I cu cel de liceu ; 

         -constatări pagube –calamităţi secetă;  

  -întocmirea tuturor documentelor şi reactualizarea celor existente, 

avizarea lor de către ISU ,,Banat’’ al judeţului Timiţ; 

  -întocmirea Planului de Apărare împotriva inundaţiilor pentru anul 

2018-2020 şi depunerea spre avizare la Apele Romăne, ISU şi Prefectura 

Timiş; 

  -intervenţii la dezăpezit decembrie 2018-calamităţi electrice; 

     

 În domeniul mediului, în anul 2018 s-au realizat următoarele: 

 -întocmirea tuturor actelor şi evidenţelor statistice privind factorii de 

protecţie a mediului (raporturi statistice); 

-organizarea acţiunilor de igienizare a localităţii (drumuri de acces,  

albii râuri şi afluenţi) cu salariaţii, copiii voluntari, Ape Făget; 

 -licitaţie împreună cu ADID pentru serviciul de salubrizare  lotul IV; 

 -predarea-preluarea activităţii de salubrizare pe lotul IV (SC RETIM 

ECOLOGIC-BRAI-CATA SRL); 

 -înfiinţarea serviciilor de salubritate din cadrul Primăriei (dezăpezitul 

şi transportul zăpezii, iluminat public, măturatul stradal).  

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în anul 2018 s-au întocmit 

documentaţiile necesare instruirii şi prevenirii salariaţilor ( achiziţii materiale, 

echipamente de protecţie) şi persoanelor care desfăşoară muncă în folosul 

comunităţii. 

În domeniul Serviciilor Speciale au fost actualizate Carnetele de 

mobilizare, Situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială, Monografia 

Economico-Militară, toate la solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 

Stat şi Probleme Speciale prin Structura  Teritorială pentru Probleme Speciale 

Timiş (STPS Timiş). 

Tot în anul 2018  am desfăşurat şi organizat activităţi sportive  în cadrul 

arenei Făget de fotbal (competiţie de fotbal- Returul Campionatului Judeţean 

2017-2018, Divizia D Seniori şi C Juniori precum şi începerea Turului 

Campionatului Judeţean- 2018-2019-Divizia D Seniori şi C Juniori). 



    

  Activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor.  

 

  În prezent activitatea se desfăşoară cu un număr de  5  salariaţi, 

dintre care 3 persoane în compartimentul de evidenţă a persoanelor şi 2 

persoane în compartimentul de stare civilă. 

  Au fost eliberate  2.769 cărţi de identitate, 23 cărţi de identitate 

cu procură, 224 vize de reşedinţă, 38 cărţi de identitate provizorii, 2 cărţi 

de identitate persoane peste 18 ani, 2 cărţi de identitate la dobândirea 

cetăţeniei române şi 8 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 15.509 lei . 

   Au fost transmise un număr de 323 invitaţii persoanelor a căror 

cărţi de identitate au expirat. 

   Au fost realizate un număr de 189 loturi. 

   S-a efectuat un număr de 7 deplasări la domiciliul persoanelor 

nedeplasabile în vederea efectuării cărţilor de identitate, un număr de 12 

deplasări pentru verificări în unităţi sanitare şi un număr de 280 verificări 

persoane restanţiere.   

  Au fost soluţionate un număr de 62 cereri privind furnizări date 

personale pentru persoane fizice şi persoane juridice. 

  Au fost înregistrate 274  naşteri, 377 decese şi 165 căsătorii. 

  În cursul anului 2018 au fost  înregistrate 44 acte de naştere,   109 

acte de deces şi 52 acte de căsătorie. Dovada stării civile se face prin 

certificatele de stare civilă.În acest scop au fost eliberate 296 certificate de 

naştere, 94 certificate de căsătorie şi 129 certificate de deces. Au fost 

transcrise 12 acte de naştere şi  3 acte de căsătorie. Au fost eliberate 135 

extrase uz oficial de stare civilă.  Au fost efectuate 410 menţiuni şi 

comunicate la exemplarul II. S-au rezolvat 6 dosare de rectificare. 

    

  Modul de soluţionare a cererilor cetăţenilor 

 

  În funcţie de problematica pe care o abordează cererile cetăţenilor 

sunt repartizate către compartimentele care urmează să le soluţioneze. 

  Activitatea compartimentelor de specialitate şi a modului în care 

aceasta a rezolvat cererile cetăţenilor, a fost analizată în şedinţele organizate 

săptămânal cu personalul angajat, iar calificativul anual acordat fiecărui  

funcţionar, are  în vedere şi această activitate. Audienţele, ca mijloc de 

soluţionare  a problemelor cetăţenilor  se desfăşoară după un  grafic stabilit de 

către primar şi adus la cunostinţa publicului prin afişare.  

 

 

 

 



 

Activitatea Consiliului local     

 

 

 În  anul 2018 a adoptat un număr de 119 hotărâri . 

  Indiferent de caracterul juridic al acestora, hotărârile  sunt duse la 

îndeplinire de către serviciile publice ale administraţiei locale. 

  Dintre hotărârile cu caracter normativ, au fost stabilite taxele şi 

impozite locale, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial, trecerea 

unor imobile din domeniul public al oraşului  în domeniul public al Judeţului 

Timiş, schimbarea denumirii ,,Parcului central’’, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Serviciului de Iluminat Public, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Serviciului de salubrizare-măturatul, spălatul, stropitul şi 

întreţinerea căilor publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Serviciului de salubrizare-curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ, iniţierea demersului de 

elaborare a PUG, vânzarea unor terenuri din Colonia Mică, transmiterea unui 

teren în proprietatea Parohiei Reformate Dumbrava-Filiala Făget, 

concesionarea prin licitaţie publică a unor loturi de teren în Colonia Mică, 

Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi POIM, Planul 

anual de evoluţie tarife apă- POIM .  

Hotărârile de administrare au privit prelungirea unor contracte de 

închiriere, concesionarea unor terenuri, închirierea unor spaţii comerciale 

vânzarea unor terenuri sau cumpărarea de imobile .   

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost modificat în cursul anului 2018  prin 

6  hotărâri. 
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