
 

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

 H O T Ă R Â R E 
privind implementarea proiectului  

”ACHIZIȚIE DE UTILAJ PENTRU DOTAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII 
DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI FĂGET,  

JUDEȚUL TIMIȘ” 

 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,    

Având în vedere : 

-raportul de specialitate nr.12.932/19.11.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte  prin care se susține și se se motivează, în drept și în fapt, 
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității ; 

-referatul de aprobare nr.9768/122/22.11.2021 al primarului oraşului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul consiliului local;  
-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată ; 

            -prevederile  art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
           -prevederile  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții ; 

-prevederile  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 ; 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare  
-prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională ; 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.d), alin.7 lit.h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.-Se aprobă implementarea proiectului „,ACHIZIȚIE DE UTILAJ PENTRU 

DOTAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI 
FĂGET, JUDEȚUL TIMIȘ, denumit în continuare Proiectul, în vederea accesării de fonduri 
PNDR, prin GAL (Asociația Microregională Țara Făgetului) ; 

Oportunitatea investiției reiese din posibilitatea finanțării prin Măsura : 6/6B - SERVICII 
DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA TERITORIULUI GAL, tip investiție : investiții în echipamente și 
utilaje aferente compartimentelor de situații de urgență din cadrul orașelor/primăriilor, iar 
necesitatea din faptul că prin implementarea proiectului se asigură dotarea Comitetului Local  
pentru Situații de Urgență al Orașului Făget cu utilaj  specific ce facilitează intervenții rapide în 
caz de urgență pentru a putea veni în sprijinul locuitorilor, al instituțiilor publice și agenților 
economici de pe raza orașului în caz de incendii, inundații, alunecări de teren, înzăpeziri ale 
drumurilor sau podurilor și alte evenimente asemănătoare; 

Art.2.-Cheltuielile aferente Proiectului, se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției; cofinanțarea în cadrul proiectului se asigură din bugetul local, în 
cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii; 

Art.3.-Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului ; 

Art.4.-Numărul locuitorilor, instituțiilor publice și operatorii economici deserviți de 
Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa, 
care este parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 
 
 



 
 
 
 
Art.5.-Reprezentantul legal al orașului este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate de reprezentant legal și de ordonator principal de credite, și va reprezenta orașul in 
relatia cu GAL/AFIR în derularea proiectului. 

  Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                 -dosar hotărâri , 
                 -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                 -biroului economic, 
                 -GAL ,,Țara Făgetului’’/AFIR 
        -primar . 

 

               
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                   Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
              
 
          Nr.121/ 26 noiembrie   2021 
             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.2999/1996 

ce are ca obiect  sediu birou notarial - situat în Făget 
 str.Avram Iancu  nr.15. 

 

 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                        

Având în vedere: 
-solicitarea nr.1169/08.11.2021 a chiriaşului Neagu Ioan de prelungire a contractului 

de închiriere nr.2999/1996 pentru spaţiul destinat funcţionării biroului notarial situat în 
Făget str.Avram Iancu nr.15; 
 -raportul de specialitate al Compartimentului impozite și taxe nr.12.810/19.11.2021; 

-referatul de aprobare nr.9768/120/19.11.2021 al primarului orașului Făget;   
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget;           
 -prevederile cap.V din contractul de închiriere, prin care părţile convin asupra  
posibilităţii prelungirii duratei contractului ;  
                    În temeiul  art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), 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.-Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2999/1996 

pentru spaţiul destinat funcţionării biroului notarial, situat în Făget str.Avram Iancu nr.15. 
                   Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul 

impozite și taxe . 
        Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                        -dosar hotărâri , 
                        -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                        -Compartimentului impozite și taxe, 
                        -Biroului Individual Notarial Neagu Ioan, 

                       -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.122/ 26 noiembrie   2021 
             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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local  datorate de către  
numita Bilan  Adriana, domiciliată în Oraş Făget Calea Lugojului nr.41 

 

 
     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,    
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitei Bilan Adriana, domiciliată în Oraşul Făget, Calea Lugojului nr.41, 
pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi taxelor la  bugetul local,  a căror 
valoare totală este de 12.516 lei; 
          -referatul Compartimentului impozite și taxe nr.12.475/09.11.2021 prin care se 
propune acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, evidenţiate 
la poziţia ROL 218  localitatea Făget, pe o perioadă de 24 luni; 
 -referatul de aprobare nr.9768/114/16.11.2021 al primarului orașului Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). 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 eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la bugetul local, 

datorate de către numita Bilan Adriana, domiciliată în oraşul Făget, Calea Lugojului nr.41  
pe o perioadă de 24 luni. 
                               (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a lunii,  este 
de 522 lei, la care se adaugă majorările calculate conform art. 185 alin.3  din Legea nr. 
207/2015. 
             (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în termen de 10 
zile de la scadentă, atrage anularea facilităţii acordate la eşalonarea datoriilor.  

           Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate începând 

cu anul 2021.   
  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, 
                         -persoanei în cauză, 

                        -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.123/ 26 noiembrie   2021 
             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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local,  datorate de către  
numitul Bulzan Mircea Ioan, domiciliat în Oraş Făget str.Dorobanți nr.40 

 

 
                        Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,   
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitului Bulzan Mircea Ioan, domiciliat în Oraşul Făget, str.Dorobanti 
nr.40, pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi taxelor la  bugetul local,  
a căror valoare totală este de 8.146 lei; 
          -referatul Compartimentului impozite și taxe nr.10.958/07.10.2021  prin care se 
propune acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, evidenţiate 
la poziţia ROL 4023 localitatea Făget, pe o perioadă de 12 luni; 
 -referatul de aprobare nr.9768/108/16.11.2021 al primarului orașului Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). 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 eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la bugetul local, 

datorate de către numitul Bulzan Mircea Ioan, domiciliat în oraşul Făget, str.Dorobanți 
nr.40  pe o perioadă de 12 luni. 
                            (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a lunii,  este 
de  679 lei, la care se adaugă majorările calculate conform art. 185 alin.3  din Legea nr. 
207/2015. 
          (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în termen de 10 zile 
de la scadenţă, atrage anularea facilităţii acordate la eşalonarea datoriilor.  

        Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate începând cu 

anul 2021.   
                   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, 
                         -persoanei în cauză, 

                        -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
             
          Nr.124/ 26 noiembrie   2021 
             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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local,  datorate de către  
numitul Mărcuș Eugen Ioan, domiciliat în Oraş Făget str.George Gârda nr.64 

 

                        Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,   
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitului Mărcuș Eugen Ioan, domiciliat în Oraşul Făget, str.George 
Gârda nr.64, pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi taxelor la  bugetul 
local,  a căror valoare totală este de 17.047 lei; 
          -referatul Compartimentului impozite și taxe nr.10.364/30.09.2021  prin care se 
propune acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, evidenţiate 
la poziţia ROL 1267 localitatea Făget, pe o perioadă de 36 luni; 
 -referatul de aprobare nr.9768/109/16.11.2021 al primarului orașului Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). 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 eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la bugetul local, 
datorate de către numitul Mărcuș Eugen Ioan, domiciliat în Oraşul Făget, str.George 
Gârda nr.64,  pe o perioadă de 36 luni. 
                            (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a lunii,  este 
de 474 lei,  la care se adaugă majorările calculate conform art. 185 alin.3  din Legea nr. 
207/2015. 
          (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în termen de 10 zile 
de la scadenţă, atrage anularea facilităţii acordate la eşalonarea datoriilor.  

  Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate începând 
cu anul 2021.   
                     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, 
                         -persoanei în cauză, 

                        -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.125/ 26 noiembrie   2021 
             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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local,  datorate de către  

numita Vidoni Ana , domiciliată în Oraş Făget sat Begheiul Mic nr.60 

 
      Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,   
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitei Vidoni Ana, domiciliată în Oraşul Făget,sat Begheiul Mic  nr.60, 
pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi taxelor la  bugetul local,  a căror 
valoare totală este de 6.851  lei; 
          -referatul Compartimentului impozite și taxe nr.10.484/30.09.2021  prin care se 
propune acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, evidenţiate 
la poziţia ROL 2686  localitatea Făget, pe o perioadă de 12 luni; 
 -referatul de aprobare nr.97678/110/16.11.2021 al primarului orașului Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). 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 eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la bugetul local, 
datorate de către numita Vidoni Ana, domiciliată în Oraşul Făget,sat Begheiul Mic  nr.60, 
pe o perioadă de 12 luni. 
                            (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a lunii,  este 
de 571 lei,  la care se adaugă majorările calculate conform art. 185 alin.3  din Legea nr. 
207/2015. 
          (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în termen de 10 zile 
de la scadenţă, atrage anularea facilităţii acordate la eşalonarea datoriilor.  

  Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate începând 
cu anul 2021.   
                     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, 
                         -persoanei în cauză, 

                        -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.126/ 26 noiembrie   2021 
             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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local,  datorate de către  
numita Silvestru Silvana Alina , domiciliată în Oraş Făget, Calea Bichigiului nr.30  

 
                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,   
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitei Silvestru Silvana Alina, domiciliată în Oraşul Făget, Calea 
Bichigiului  nr.30, pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi taxelor la  
bugetul local,  a căror valoare totală este de  4.161   lei; 
          -referatul Compartimentului impozite și taxe nr.10.484/30.09.2021  prin care se 
propune acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, evidenţiate 
la poziţia ROL 1396  localitatea Făget, pe o perioadă de 12 luni; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/111/16.11.2021 al primarului orașului Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). 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 eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la bugetul local, 
datorate de către numita Silvestru Silvana Alina, domiciliată în Oraşul Făget, Calea 
Bichigiului  nr.30, pe o perioadă de 12 luni. 
                            (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a lunii,  este 
de 347 lei,  la care se adaugă majorările calculate conform art. 185 alin.3  din Legea nr. 
207/2015. 
          (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în termen de 10 zile 
de la scadenţă, atrage anularea facilităţii acordate la eşalonarea datoriilor.  

  Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate începând 
cu anul 2021.   
                     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, 
                         -persoanei în cauză, 

                        -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.127/ 26 noiembrie   2021 
             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 Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de salubrizare din județul Timiș  
 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                        

Primind: 
-solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș 

nr.7208/12.11.2021 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr.5/08.11.2021 
prin care a fost avizat favorabil noul Regulament de organizare și funcționare a 
serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021şi Anexele 1 – 5 la 
acesta,  

Având în vedere: 
-adresa ADID Timiș nr. 7208 din data 11.11.2021 referitoare la respectarea 

art. 7 alin.2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația 
publică, republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 
și Anexele 1 - 5 la acesta, 
       -raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 
implementare proiecte nr.12.679/17.11.2021; 

-raportul de aprobare nr.9768/119/19.11.2021 al primarului orașului Făget;   
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget;         
      -prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților ; 
      -prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu 
modificările și completările ulterioare 
      -prevederile Legii privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
           -prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.31/2019; 
      -prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; 
           -prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.  92/2021 privind regimul 
deșeurilor(care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor) ; 
           -prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completarile ulterioare; 
             -prevederile Legii nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii ,cu 
modificările și completările ulterioare; 
          -Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a 
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ; 

     -Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, precum și 

         -prevederile      contractelor      de      delegare       prin      concesiune    a 
activității  de colectare și transport al deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului 
Timiș, 

            În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. d) alin. (9), lit.a) și ale art.196 alin. 1 lit.a) din 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
               H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 



                      Art.1.-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare din județul Timiș– septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta 
(Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre), avizat favorabil de Consiliul Director al ADID Timiș 
prin Hotărârea nr.5/08.11.2021. 

            Art.2.-Noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public 

de salubrizare din județul Timiș aprobat conform art. 1 de mai sus, va intra în vigoare 
după aprobarea în AGA ADID Timiș. 

            Art.3.Primarul Orașului Făget , domnul Avram Marcel va reprezenta 
interesele U.A.T Făget  în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 

             Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                           -dosar hotărâri , 
                           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
                 -A.D.I.D. Timiș, 
                           -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare  
                                      proiecte, 
                           -primar . 

 
              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.128/ 26 noiembrie   2021 
             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 modificărilor Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ EST (,,ADI GAZ TIMIȘ EST”) 
 

           Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară, 

Având în vedere: 
            -adresa înregistrată sub nr. 12.706/15.11.2021 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Gaz Est privind modificările propuse Statutului certificat sub numărul 53 
din data de 06 iunie 2019 de către avocat Călinescu Silvia din cadrul Cabinetului Individual 
Avocat Călinescu Silvia (denumit în continuare ,,Statutul”), 

          -raportul de specialitate nr.12.680/16.11.2021 al Serviciului urbanism și 

amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 
-raportul de aprobare nr.9768/117/17.11.2021 al primarului orașului Făget;    
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget;   
          -prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Făget  nr.95/7 noiembrie 2018 
privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Est, 
           -Încheierea Civilă numărul 667 pronunțată de către Judecătoria Făget în dosarul 
numărul 849/832/2019 în camera de consiliu din data de 18 iunie 2019 precum și 
înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Est în Registrul 
Special aflat la grefa Judecătoriei Făget sub numărul 01/PJ din data de 02 iulie 2019; 
          -prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la 
dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, ale 
Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și 
completările ulterioare, 
            În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. d) alin. (9), lit.a) și ale art.196 alin. 1 lit.a) din 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Aprobarea modificării Articolului I – Asociații din Statut respectiv: 

-aprobarea modificării reprezentantului legal al membrului Județul  
Timiș din Călin -Ionel Dobra în Alin-Adrian Nica, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Timiș conform Hotărârii Consiliului Județean emisă în acest sens; 
-aprobarea modificării reprezentantului legal al membrului UAT Comuna  

Curtea din Grecu Mircea în Crăciunescu Marinel în calitate de primar conform Hotărârii 
Consiliului Local emisă în acest sens; 
-aprobarea modificării reprezentantului legal al membrului UAT Comuna Fârdea din 
Lupulescu Samuel în Murari Maria Rovena, în calitate de primar conform Hotărârii 

Consiliului Local emisă în acest sens; 
-aprobarea modificării reprezentantului legal al membrului UAT Comuna  

Ohaba Lungă din Lăzărescu Ion în Murărescu Gigi, în calitate de primar conform 
Hotărârii Consiliului Local emisă în acest sens; 
                    -aprobarea retragerii unilaterală din ADI GAZ TIMIȘ EST (Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Est o entitate juridică fără scop 
patrimonial, înregistrată în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Făget sub numărul 
01/PJ din data de 02 iulie 2019, având Cod de Înregistrare Fiscală 41395005 și sediul 
social stabilit în Comuna Mănăștiur, Sat Mănăștiur numărul 298, județul Timiș) a UAT 
Comuna Criciova și UAT Comuna Știuca. 

 
 



 
 

Art.2. Aprobarea modificării Capitolului 3, Articolului 6 – Patrimoniul Asociației  
și a articolului 11, litera b respectiv: 

-aprobarea majorării patrimoniului inițial al ADI GAZ TIMIȘ EST din  
300.000 lei în 310.000 lei : ,,Patrimoniul  inițial al Asociației este de 310.000 lei, constituit 
din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează: - Județul Timiș – 150.000 lei, - 
celelalte unități administrativ teritoriale participă la patrimoniul inițial al asociaței cu suma 
de 10.000 lei fiecare”. 
          -aprobarea modificării stabilirii cuantumului cotizației anuale din plata 
trimestrială a acesteia, la solicitarea Asociației în plata unei contribuții fixe stabilite 
pentru anul 2021.  

Astfel, articolul 11, litera b) va avea următorul conținut: 
,,să plătească cotizația anuală , cuantumul cotizației stabilită pentru anul 2021 este după 
cum urmează: 

- Consiliul Județean Timiș – 22,60 lei/locuitori 

- UAT Făget – 34,87 lei/locuitori 

- UAT Balint – 60,40 lei/locuitori 

- UAT Bara – 86,55 lei/locuitori 

- UAT Barna – 45,40 lei/locuitori 

- UAT Bethausen – 46,97 lei/locuitori 

- UAT Coșteiu – 34,26 lei/locuitori 

- UAT Curtea – 49,94 lei/locuitori 

- UAT Dumbrava – 36,48 lei/locuitori 

- UAT Fârdea – 67,41 lei/locuitori  

- UAT Mănăștiur – 44,01 lei/locuitori  

- UAT Margina – 28,03 lei/locuitori 

- UAT Ohaba Lunga – 76,80 lei/locuitori  

- UAT Traian Vuia – 60,75 lei /locuitori”. 

Art.3.-Aprobarea plății cotizației anuale aferente anului 2021 în cuantum de 

235.761 lei  aferente calității sale de membru asociat al ADI GAZ TIMIȘ EST. 
Art.4.- Aprobarea modificării Capitolului 5 – Organele Asociației , articolului 15, 

articolului 22 alineat (5), articolului 23, alineat (2) litera c) respectiv: 
                 -aprobarea modificării împuterniciților membrilor Adunării Generale 
respectiv a (i) membrului Județul Timiș din Călin -Ionel Dobra în Alin-Adrian Nica, în 
calitate de președinte al Consiliului Județean Timiș conform Hotărârii Consiliului Județean 
emisă în acest sens, (ii) membrului UAT Comuna Curtea din Grecu Mircea în Crăciunescu 
Marinel în calitate de primar conform Hotărârii Consiliului Local emisă în acest sens, (iii) 

membrului UAT Comuna Fârdea din Lupulescu Samuel în Murari Maria Rovena, în calitate 
de primar conform Hotărârii Consiliului Local emisă în acest sens, (iv) membrului UAT 

Comuna Ohaba Lungă din Lăzărescu Ion în Murărescu Gigi, în calitate de primar conform 
Hotărârii Consiliului Local emisă în acest sens; 

      -aprobarea modificării componenței Consiliului Director prin modificarea 
Președintelui Asociației domnul Dobra Călin Ionel cu domnul Nica Alin-Adrian și 
numirea a încă doi membri – domnul Carabia Petru în calitate de Primar al UAT 
Comun Coșteiu împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 55/29.11.2018 și a 
domnului Ihasz Ioan în calitate de Primar al UAT Dumbrava împuternicit prin Hotărârea 
Consiliului Local numărul 57/31.10.2018. În acest sens articolul 22, alineat (1) va avea 
următorul conținut: ,,Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director: 
președintele Asociației – domnul Nica Alin-Adrian, Președintele Consiliului Județean Timiș 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean emisă în acest sens, membru – domnul 
Avram Iancu primarul UAT Făget împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 
95/07.11.2018, membru – domnul Carebia Petru primarul UAT Comuna Coșteiu 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 55/29.11.2018, membru – domnul 
Ihasz Ioan primarul UAT Comuna Dumbrava împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local 
numărul 57/31.10.2018, membru – domnul Curuți Ioan primarul UAT Comuna Mănăștiur 
împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 50/31.10.2018”; 



 
                 -aprobarea modificării limitei cuantumului valorii contractelor care pot fi 
aprobate a fi încheiate respectiv până la valoarea de 10.000 Euro în loc de 500.000 
lei. În acest sens articolul 23 alineat (2) litera c) va avea următorul conținut: ,,Consiliul 
Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației: c) aprobă 
actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu cu excepția contractelor a 
căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro”. 

Art.5.-Mandatarea domnului MARCEL AVRAM  în calitate de primar al OraȘului 
Făget în Adunarea Generală a ADI GAZ TIMIȘ EST să voteze în favoarea modificărilor 
Statutului astfel cum au fost evidențiate în prezenta. 

Art.6.-Împuternicirea doamnei avocat Călinescu Silvia în vederea efectuării tuturor 

demersurilor necesare aferente operării modificărilor Statutului inclusiv dar fără limitare la 
structura ADI GAZ TIMIȘ EST prin retragerea unilaterală a membrului asociat Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Criciova și a membrului asociat Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Știuca, în cadrul Registrului Special aflat la grefa Judecătoriei Făget. 

Art.7.-Prezenta hotărâre se comunică : 
               -dosar hotărâri , 
               -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
      -A.D.I. Gaz Timiș Est, 
                -primar . 

 
              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.129/ 26 noiembrie   2021 
             SV/LL/4 ex. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

H O T Ă R Â R E                                                         
privind atribuirea de număr cadastral  drumului de exploatare DE 2099 

 
 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                                                                    

           Având în vedere : 
-raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

implementare proiecte nr. 12.691/12.10.2021 prin care se propune înscrierea în Cartea 
funciară a  drumului   de   exploatare   identificat sub nr.cad. DE 2099, în suprafaţă de 
3870 mp, situat pe teritoriul localității Temerești- proprietatea publică a Orașului Făget ; 

-referatul de aprobare nr.9768/113/16.11.2021 al primarului oraşului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget; 
-planul de amplasament  şi de delimitare a terenului, precum şi planul de ansamblu, 

anexate; 
-prevederile art. 27 şi 34 alin. 1 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.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 atribuirea de număr cadastral şi înscrierea în Cartea 
funciară  a  drumului  de  exploatare identificat  sub  nr.cad.  DE 2099,  în suprafaţă  de  
3.870 mp, situat pe teritoriul localității Temerești. 
                        Art.2.-Drumul de exploatare aparţine domeniului public al oraşului Făget, 
conform art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019  privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se află în administrarea 
Consiliului local, este în circuitul civil, nu este înscris în CF, 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 amenajarea teritoriului, implementare proiecte . 
             Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                            -dosar hotărâri , 
                            -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                            -O.C.P.I.Timiș, 
                            -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare  
                                       proiecte, 

                           -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.130/ 26 noiembrie   2021 
             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 atribuirea de număr cadastral  drumului de exploatare DE 2105 

 
 
                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                                                                                                           

           Având în vedere : 
-raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

implementare proiecte nr. 12.691/12.10.2021 prin care se propune înscrierea în Cartea 
funciară a  drumului   de   exploatare   identificat sub nr.cad. DE 2105, în suprafaţă de 
1381 mp, situat pe teritoriul localității Temerești- proprietatea publică a Orașului Făget ; 

-referatul de aprobare nr. 9678/112/16.11.2021 al primarului oraşului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget; 
-planul de amplasament  şi de delimitare a terenului, precum şi planul de ansamblu, 

anexate; 
-prevederile art. 27 şi 34 alin. 1 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.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 atribuirea de număr cadastral şi înscrierea în Cartea 
funciară  a  drumului  de  exploatare identificat  sub  nr.cad.  DE 2105,  în suprafaţă  de  
1381 mp, situat pe teritoriul localității Temerești. 
                        Art.2.-Drumul de exploatare aparţine domeniului public al oraşului Făget, 

conform art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019  privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se află în administrarea 
Consiliului local, este în circuitul civil, nu este înscris în CF, 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 amenajarea teritoriului, implementare proiecte . 

             Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                            -dosar hotărâri , 
                            -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                            -O.C.P.I.Timiș, 
                            -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare  
                                       proiecte, 

                           -primar . 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.131/ 26 noiembrie   2021 
             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 numirii unui cenzor la S.C. CONS PRIFAD  S.R.L. 
 

 

 

                       Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,   

  Având în vedere : 
-adresa  S.C. CONS PRIFAD SRL  nr.3/08.11.2021  cu propunere de numire a unui 

cenzor; 
-raportul de specialitate al secretarului general, prin care se propune  numirea unui 

cenzor la S.C. CONS PRIFAD S.R.L.,societate comercială înființată de către Consiliul 
Local al orașului Făget și înmatriculată la  oficiul  Registrului Timiș  sub nr.J.35/78 din 
02.02.2000, în persoana doamnei Ursulescu Ileana, domiciliată în Făget str.George 
Coșbuc nr.12; 

-referatul de aprobare nr.9768/115/16.11.2021 al primarului Orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget; 
-prevederile art.199 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare, 
      În temeiul art. 129 alin. (3) lit. d)., 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.-Doamna Ursulescu Ileana, cu  CNP 2670427351065, având CI 

seria TM nr.947974, eliberată de către SPCLEP Făget, expert  contabil, domiciliată în 
Făget, str.George  Coșbuc nr.12,  se numește cenzor la  S.C.  CONS PRIFAD S.R.L.  

                  Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                               -dosar hotărâri , 
                               -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                               -S.C. CONS PRIFAD S.R.L., 

                              -primar . 
 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
 
 
          Nr.132/ 26 noiembrie   2021 
             SV/LL/4 ex. 



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

privind desemnarea administratorului    
S.C. CONS PRIFAD  S.R.L. 

 

 

                       Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                                                                                   

  Având în vedere : 
-adresa S.C. CONS PRIFAD S.R.L. nr.4/08.11.2021 pentru actualizarea actului 

constitutiv și desemnarea administratorului societății, 
-raportul de specialitate nr. 12.562/09.11.2021 al secretarului general, prin care se 

propune revocarea doamnei Ursulescu Valeria Dorica din funcția de  administrator  la S.C. 
CONS PRIFAD S.R.L.,societate comercială înființată de către Consiliul Local al orașului 
Făget și înmatriculată la  Oficiul Registrului Timiș  sub nr.J.35/78 din 02.02.2000 și 
desemnarea  domnului  Szombat Zoltan ca administrator; 

-referatul de aprobare nr.9768/115/16.11.2021 al primarului Orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget; 
  În temeiul art. 129 alin. (3) lit. d)., 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 revoca din funcția de administrator al  S.C. CONS PRIFAD S.R.L. 
doamna Ursulescu Valeria- Dorica. 

          Art. 2.-Se numește administrator la S.C. CONS PRIFAD S.R.L., domnul 
Szombat Zoltan, domiciliat în Făget, str.Gheorghe Doja nr.49 A, judetul Timiș, posesor al  
CI seria TZ nr.306478, eliberat de SPCLEP Făget la data 03.08.2016. 

    Art.3.-Se împuternicește doamna Ursulescu Valeria-Dorica să efectueze 

demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al S.C. CONS PRIFAD S.R.L. 
 Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                            -dosar hotărâri , 
                            -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
                            -S.C. CONS PRIFAD S.R.L., 

                           -primar . 
 
 

              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
 
          Nr.133/ 26 noiembrie   2021 
             SV/LL/4 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  terenului în suprafață de 24 

mp aparținând domeniului public al Orașului Făget, situat în Făget str. Coriolan 
Brediceanu, în dreptul imobilului cu nr.circumscripțional 40 

 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                                      

Având în vedere: 
-studiul de oportunitate nr. 1887/22.11.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea 

teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune organizarea licitaţiei publice 
pentru închirierea terenului în suprafaţă de 24 mp, aparținând domeniului public,  situat în 
Făget, str. Coriolan Brediceanu în dreptul imobilului cu nr. circumscripțional 40;  
 -referatul de aprobare nr.9768/121/22.11.2021al primarului orașului Făget;             
          -caietul de sarcini privind condiţiile şi termenii închirierii precum şi procedura după 
care se va desfăşura licitaţia; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget; 
           -prevederile art. 347 alin. 2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
  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.(1)-Se aprobă organizarea licitaţiei publice în scopul închirierii terenului 
în suprafaţă 24 mp,  aparținând domeniului public al orașului Făget, situat în Făget str. 
Coriolan Brediceanu , în dreptul imobilului cu nr. circumscripțional 40, identificat cu nr. cad. 
916, pentru desfăşurarea de activităţi de alimentație. 
   (2)-Preţul minim de închiriere este de 192 lei/lună. 
  Art.2.-Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei, fișa de date a procedurii 
precum și modelul contractului de închiriere, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                     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                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
              
          Nr.134/ 26 noiembrie   2021 
             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 contractelor de închiriere  pentru 

apartamentele situate în blocul de locuinţe de pe Dr.Gladnei nr. 1  

 
 

 
                       Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară, 
                       Având în vedere : 

-solicitarea  chiriaşilor apartamentelor situate în blocul de locuinţe de pe Drumul 
Gladnei nr. 1 pentru prelungirea contractelor de închiriere; 
 -raportul de specialitate nr. 13.041/18.11.2021 al Compartimentului impozite și taxe 
cu propunerea de prelungire a contractelor de închiriere pentru persoanele cuprinse în  
tabelul anexă;  
 -referatul de aprobare nr. 9768/118/19.11.2021 al primarului orașului Făget; 
    -prevederile capitolului I alin.(5) din contractul de închiriere; 
              În temeiul 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 prelungesc, pe o perioadă de 1 an de la data expirării, contractele de 
închiriere  pentru  apartamentele  situate  în blocul  de locuinţe de pe Drumul Gladnei nr.1, 
conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2.-Biroul economic va proceda la încheierea actelor adiţionale la 

contractele de închiriere.    
         Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                        -dosar hotărâri , 
                        -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
               -Compartimentului impozite și taxe, 
     -primar . 

 
              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.135/ 26 noiembrie   2021 
             SV/LL/4 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 pentru tineri” a două apartamente din 

blocurile de locuințe situate în Orașul Făget, str. Stadionului nr. 1 și Calea Lugojului 
nr.80 

 

 

                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară,                        
  Având în vedere : 
 -referatul de specialitate nr.9737/17.11.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte pentru repartizarea a două apartamente din blocurile  de 
locuințe situate în Orașul Făget, str. Stadionului nr. 1 și Calea Lugojului nr. 80; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/123/22.11.2021 al primarului orașului Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget;   
 -prevederile cap.I art. art. 2 lit. e) din Legea nr. nr. 114/1996 a locuinței , 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. c), alin. (6) lit. a), 139  alin. 3 lit. g) și art. 196 
alin. (1) lit. a) 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. 5, etaj I, situat în blocul de locuințe 
din Făget, str. Stadionului nr. 1, cu titlul de ,,locuință pentru tineri”, numitei Berbeca Ana-
Maria, domiciliată în sat Povîrgina nr.90 . 
                           Art.2.-Se repartizează apartamentul nr. 18, etaj IV, situat în blocul de locuințe 
din Făget, Calea Lugojului. 80 cu titlul de ,,locuință pentru tineri”, numitei Benzar Minela 
Zoe, domiciliată în oraș Făget, str.1 Decembrie 1918 nr.16 . 
  Art.3.-Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an. 

            Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                           -dosar hotărâri , 
                           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
                  -Compartimentului impozite și taxe, 
         -celor în cauză, 
                            -primar . 

 
              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.136/ 26 noiembrie   2021 
             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 organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate de 

consilierii locali  

 
 
                       Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
extraordinară, 
                       Având în vedere : 
 -raportul de specialitate nr.13.000/22.11.2021 al secretarului general al Orașului 
Făget privind necesitatea adoptării unei hotărâri pentru organizarea unei întâlniri cu 
cetățenii și stabilirea programului de audiențe acordate de consilierii locali;  

    -prevederile art. 225 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
              În temeiul art. 129 alin.(3) lit.a), art.139 alin.(1) 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 organizează întâlniri cu cetățenii și se aprobă programul de audiențe 

acordate de către consilierii locali ai Orașului Făget, in  prima saptamana a fiecarui 
trimestru după cum urmează: 
    Grup politic PSD-  joi  
    Grup politic PNL -vineri  
    Grup politic PMP-marți 
         Art.2.-Audiențele se desfășoară între orele 13.00-15.00, la sediul Consiliului 

Local Făget, în sala de consiliu- Calea Lugojului nr. 25, Oraș Făget.    
          Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

                        -dosar hotărâri , 
                        -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
               -afișaj, 
     -primar . 

 
              
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Boambă Bogdan Claudiu       
                Jr.Valentina Sita   
 

 
 
              
          Nr.137/ 26 noiembrie   2021 
             SV/LL/4 ex. 
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