
           

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

privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată 
 
 

 
 Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

                   Având în vedere : 
 -prevederile Hotărârii Consiliului local Făget nr. 64/12 noiembrie 2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
local al orașului Făget; 
 -prevederile art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
 
 
 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Articol unic. Se alege președinte de ședință pentru luna octombrie  

2021 domnul BIRĂU VICTOR.  
 

 
 
 
              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
        ptr.SECRETAR  GENERAL                            Birău Victor 
            Insp.Lazăr Loredana   
              
              
            
 
 
Nr.105/28 octombrie 2021 

SV/LL/3 ex 

 



R  O  M  Â  N  I  A                                                                
JUDEŢUL TIMIŞ                    
ORAŞUL FĂGET                  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                H O T Ă R Â R E 
privind  rectificarea bugetului  local pe anul  2021- varianta lunii octombrie 
       

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

Având în vedere : 
 -adresa nr.2611/11.10.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice Timișoara privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, ca urmare a 
suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 pentru plata unor cheltuieli curente și 
de capital; 

-raportul de specialitate nr. 11.689/13.10.2021 al Biroului economic; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/94/13.10.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile art. 15 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
 -prevederile capitolului II, secţiunea I, art.7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
                 În   temeiul   art.  129   alin. 4  lit. a)  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 rectifică bugetul local pe anul 2021 - varianta lunii 
octombrie, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                    Art.2.-Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârii  se  încredinţează 
primarul oraşului Făget. 
                   Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
           -biroului economic, 
           -D.G.R.F.P. Timiş, 
                   -primar. 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
          Nr.106/ 28 octombrie   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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
realizarea obiectivului de investiție “Modernizare străzi în Orașul Făget, Județul 

Timiș” 
 
 

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

 -referatul nr. 11.847/18.10.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 
implementare proiecte privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi în Orașul Făget, județul Timiș’’; 

-referatul de aprobare nr. 9768/97/19.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local; 
-necesitatea aprobării cererii de finanțare pentru realizarea  obiectivului de investiție 

,,Modernizare străzi în Orașul Făget, județul Timiș’’  prin  Programul Național de Investiții 
,,Anghel Saligny’’ precum și a devizului general estimativ; 

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
          -prevederile Ordinului nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”; 

-prevederile Ordinului nr.1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaboare și 
conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și 
a structurii și metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d) și ale 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 Ș T E: 
 
 

Art.1- Se  aprobă  cererea  de  finanțare pentru realizarea obiectivului de 
investiție “Modernizare străzi în Orașul Făget, Județul Timiș” prin Programul Național  
de Investiții “Anghel Saligny”. 

 Art.2. -Se aprobă Devizul General estimativ al obiectivului de investiție 
“Modernizare străzi în Orașul Făget, Județul Timiș”, conform anexei nr. 2.1, ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
 
 
 
 
 

                     Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orașului Făget. 
  Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
       -dosar hotărâri , 
       -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş , 
       -Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației      
                                    -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte 
       -biroului economic 
                 -primar. 

 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
 
          Nr._107/ 28 octombrie   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 aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
realizarea obiectivului de investiție  

“Reabilitare  DC 98 Făget – Bunea Mare, Județul Timiș” 
 
 

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

-referatul nr. 11.846/18.10.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 
implementare proiecte privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare  DC 98 Făget – Bunea Mare, Județul Timiș’’; 

-referatul de aprobare nr. 9768/98/19.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-necesitatea aprobării cererii de finanțare pentru realizarea  obiectivului de investiție 

,,Reabilitare  DC 98 Făget – Bunea Mare, Județul Timiș’’ prin  Programul Național de 
Investiții ,,Anghel Saligny’’ precum și a devizului general estimativ; 

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

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 

-prevederile Ordinului nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”; 

-prevederile Ordinului nr.1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaboare și 
conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și 
a structurii și metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d) și ale 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 Ș T E: 
 

Art.1- Se  aprobă  cererea  de  finanțare pentru realizarea obiectivului de 
investiție “Reabilitare DC 98 Făget –Bunea Mare, Județul Timiș” prin Programul 
Național  de Investiții “Anghel Saligny”. 

 Art.2 – Se aprobă Devizul General estimativ al obiectivului de investiție 
“Reabilitare DC 98 Făget- Bunea Mare, Județul Timiș ”, conform anexei nr. 2.1, ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 



 
                     Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orașului Făget. 
  Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
       -dosar hotărâri , 
       -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş , 
       -Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației      
                                    -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte 
       -biroului economic 
                 -primar. 

 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
 
          Nr.108/ 28 octombrie   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 prelungirea contractelor de închiriere  pentru 
apartamentele situate în blocurile de locuinţe de pe Calea Lugojului 

 nr. 80, Drumul  Gladnei nr.1 şi str. Stadionului nr. 1  
 
 
 

                       Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,   
                 Având în vedere : 
 -solicitarea  chiriaşilor apartamentelor situate în blocurile  de locuinţe de pe Calea 
Lugojului nr.80, Drumul Gladnei nr.1 şi str. Stadionului nr. 1 pentru prelungirea contractelor de 
închiriere; 
 -raportul de specialitate nr. 11.399/04.10.2021 al Biroului economic cu propunerea de 
prelungire a contractelor de închiriere pentru persoanele cuprinse în  tabelele anexă;  
 -referatul de aprobare nr. 9768/93/05.10.2021 al primarului orașului Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 
cadrul consiliului local; 
    -prevederile art.3 alin.(2) şi capitolului I alin.(5) din contractul de închiriere; 
 -prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
Pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                    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 până la data de 31 octombrie 2022 contractele de închiriere  
pentru  apartamentele  situate  în blocurile  de locuinţe de pe Calea Lugojului nr.80,  Drumul 
Gladnei nr.1 şi str. Stadionului, conform anexelor nr.1, 2 și 3, 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  , 
      -Biroului economic, 
      -primar . 
  

 
               CONTRASEMNEAZĂ                                             PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
 
          Nr.109/ 28 octombrie   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 prelungirea contractului de concesiune nr.3504/03.10.2011 al  
                 SC MANAS IMPEX SRL,  pentru terenul în suprafaţă de 90 mp, cu    
              destinaţia ,,Construcţie metalică: atelier  vulcanizare’’, teren situat în     
                                             Făget, str.Stadionului nr.1 
  
                      Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa  ordinară, 
  Având în vedere: 

-solicitarea  concesionarului  SC  MANAS  IMPEX  SRL, înregistrată  sub  nr. 
11.159/28.09.2021, de prelungire a contractului de concesiune nr.3504/03.10.2011, pentru 
terenul în suprafaţă de 90 mp, înscris în CF 401730  cu nr. top 162/a/2-162/b/2-164/1-
164/a/2/1/4/3, cu destinaţia ,,Construcţie metalică : atelier-vulcanizare’’, teren situat  în Făget, 
str. Stadionului nr.1, 
 -raportul de specialitate al  biroului economic prin care se propune prelungirea 
contractului pe o perioadă de 2 ani;  

-referatul de aprobare nr. 9768/95/16.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local; 
  -prevederile capitolul III art.3 din contractul de închiriere, 
                    În temeiul  art.129 alin.(2) lit. c), art.129 alin.(6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g)  și  
art.196  alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
                  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
                    Art.1.-Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 ani, a contractului de 
concesiune nr.3504/03.10.2011, concesionar SC MANAS IMPEX SRL, pentru terenul în 
suprafaţă de 90 mp, înscris în CF 401730  cu nr. top 162/a/2-162/b/2-164/1-164/a/2/1/4/3, cu 
destinaţia ,,Construcţie metalică: atelier-vulcanizare’’, teren situat în Făget, str. Stadionului nr. 
1. 
         Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează  biroul economic 
pentru întocmirea  actului adiţional. 

        Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică : 
   -dosar hotărâri , 
   -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
   -biroului economic, 
   -primar . 
   -celui în cauză. 
 
 
                 CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
 
          Nr.110/ 28 octombrie   2021 
              SV/LL/5 ex. 



 
 

R  O  M  Â  N  I  A          
JUDEȚUL TIMIȘ                 
ORAȘUL FĂGET                     
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                   H O T Ă R Â R E 

privind asigurarea finanțării Clubului Sportiv Orășenesc Făget         
          pentru activități sportive ale echpei de fotbal în anul 2021 
 

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

-adresa nr.13/19.08.2021 și nota de fundamentare nr. 14/19.08.2021 a 
Clubului Sportiv Orășenesc Făget privind asigurarea finanțării Clubului Sportiv 
Orășenesc Făget pentru activități sportive ale echpei de fotbal în anul 2021; 

-referatul de aprobare nr. 9768/100/21.10.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

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

-Hotărârea Consiliului Local nr.30/2016 privind înființarea Clubului Sportiv 
Orășenesc Făget; 

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

-prevederile Legii nr.82/1991-legea contabilității, republicată,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), 
art. 139 alin. (3). lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) don Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
      H O T Ă R Ă Ș T E: 

  
 Art.1.-În anul 2021, Consiliul Local Făget va asigura finanțarea 

Clubului Sportiv Orășenesc Făget pentru activități sportive ale echipei de fotbal 
cu suma de 72.500 lei . 

  (2)-Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul anului 
2021 de la cap.67.02 - ,,Cultură, recreere, religie’’. 



 Art.2.-Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Clubului 
Sportiv Orășenesc Făget pentru sezonul competițional 2021-2022. 

 Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredințează biroul economic. 

 Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                         -dosar hotărâri ; 

                                  -Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş ; 
                                  -biroului economic; 
                                  -Clubului Sportiv Orășenesc Făget; 
                  -primar. 
 
 
 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                     PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                            Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
             
 
 
 
          Nr.111/ 28 octombrie   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 cotizației Oraşului Făget către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,DISTRIBUŢIE GAZ TIMIŞ EST’’ pentru anul 2021 

 
 

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

 -Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Est  nr. 1/24.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021;   
 -raportul de specialitate al Biroului economic nr.11.969/20.10.2021; 

-referatul de aprobare nr. 9768/99/21.10.2021 al primarului orașului Făget;  
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local;  
-În conformitate cu art.7 lit. a), art.11 lit.b), art.16 alin.(2) lit. k) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,DISTRIBUŢIE GAZ TIMIŞ EST’’ şi cu 
prevederile art. 1 a Hotărârii AGA nr.1/2020, 

 În temeiul prevederilor art.90 alin.1, alin.(2) lit. c), 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 aprobă cotizația Oraşului Făget, judeţul Timiş, în cuantum de 

11.761,00 lei aferentă anului 2021, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
,,DISTRIBUŢIE GAZ TIMIŞ EST’’. 

 Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul Oraşului Făget. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: 
         -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
         -ADI Distribuţie Gaz Est Timiş, 
         -Biroului economic, 
         -primar. 
 
 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                                  Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
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R  O  M  Â  N  I  A         
JUDEȚUL TIMIȘ                
ORAȘUL FĂGET                     
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Statului de funcţii, Statului de personal  şi salariilor de 

bază pentru personalul   din  Aparatul de specialitate al primarului şi 
serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local, valabile de la 

data de 1 noiembrie 2021 
 

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

-referatul  inspectorului din cadrul compartimentului resurse umane, 
înregistrat  cu nr. 11.819/15.10.2021, prin care se propune aprobarea Statului 
de funcţii, Statului de personal   precum și a  salariilor de bază pentru personalul  
din  Aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor publice înfiinţate prin 
hotărâri ale Consiliului local, valabile de la data de 1 noiembrie 2021, fără 
modificarea funcţiilor publice din cadrul acestora; 

-referatul de aprobare nr. 9768/96/18.10.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

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

-prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare,  
                       În temeiul prevederilor art. 129 alin .(2),  lit. a),  alin. (3) lit.c) şi ale 
art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind 
Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
   Art.1.-Se aprobă Organigrama pentru personalul din Aparatul de 
specialitate al primarului și  al  serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale 
Consiliului local, conform anexei nr. 1.  
                   Art.2.-Se   stabilesc    salariile   de   bază  și  coeficienții  de  
ierarhizare ale funcțiilor publice și functiilor contractuale din cadrul  Aparatului  
de specialitate al primarului orașului Făget și ale serviciilor publice înfiinţate prin 
hotărâri ale Consiliului local, conform grilelor din Anexa nr.2 și Anexa nr.3, 
aplicabile începând  cu data de 1 noiembrie  2021.  
 
 
 
 



 
        
                  Art.3-Se aprobă Statul de personal și Statul de funcţii pentru 
personalul din Aparatul de specialitate al primarului și  ale  serviciilor publice 
înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local, conform anexelor nr. 4, 5, 6 și 7.  
         (2)- Anexele nr. 1-7 fac parte din prezenta hotărâre. 

          Art.4-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul orașului Făget, prin Biroul economic şi Compartimentul resurse umane 
din cadrul Primariei Oraşului Făget. 

           Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                         -dosar hotărâri ; 

                                  -Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş ; 
                                  -biroului economic; 
                                  -compartimentului administraţie publică; 
                  -primar. 
 
 
 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                     PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           ptr.SECRETAR  GENERAL                            Birău Victor       
                Insp.Lazăr Loredana   
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R  O  M  Â  N  I  A          
JUDEȚUL TIMIȘ                
ORAȘUL FĂGET                    
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                     H  O  T  Ă  R  Â  R  E  

privind cofinanțarea din bugetul local cu 10% din valoarea investiției  ,,Dotare cu 
incubator nou-născuți  la Spitalul orășenesc Făget 

 
 

                      Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,   
     Având în vedere: 
 -adresa nr.3125/02.07.2021 a Spitalului orășenesc Făget, prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri, prin care Consiliul Local Făget să-și asume plata contribuției de 10% 
din valoarea incubatorului pentru nou-născuți, cu titlul de cofinantare, respectiv suma de 
2.882, 23 lei  ; 
 -Ordinul nr.947/18.06.2021 al Ministrului Sănătății prin care a fost aprobată lista 
spitalelor publice cărora li se alocă fonduri pentru dotarea cu incubatoarea nou – născuți în 
anul 2021; 
 -raportul de specialitate al biroului economic nr.11.868/18.10.2021; 

-referatul de aprobare nr. 9768/101/21.10.2021 al primarului Orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local;  
 -prevederile art.198 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.c) și a art. 196 alin. (1) lit. 
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind Codul Administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
                                                          H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
                        Art.1.-Se  aprobă   cofinanțarea investiției  ,,Dotare cu incubator nou-
născuți’’  la Spitalul orășenesc Făget cu suma de 2.882,23 lei, ce reprezintă  10% din 
valoarea totală. 
                         Art.2.-Suma  menționată  la  art.  1  va  fi  prevăzută  în  bugetul  local  la  
capitolul 66.02 –,,Alte instituții și acțiuni sanitare’’. 
              Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul 
orașului Făget. 

             Art.4. Prezenta hotarare se comunica: 
         -dosar hotarari, 
         -Institutia Prefectului-Judetul Timis,  
         -Spitalul orasenesc Faget, 
         -birou economic, 
                            -primar. 

  
CONTRASEMNEAZA                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

       ptr.SECRETAR GENERAL                                             Birău Victor                                
        Insp. Loredana Lazăr 
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R O M Â N I A                      
JUDEŢUL TIMIŞ             
ORAŞUL FĂGET                           
CONSILIUL LOCAL  
         

                           H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și  suplimentarea Statului de funcţii al Spitalului 

orășenesc Făget prin înființarea unor posturi noi 
 

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

-adresa nr. 5236/18.10.2021 a Spitalului Orăşenesc Făget, prin care solicită aprobarea 
organigramei și suplimentarea, începând cu data de 1 noiembrie  2021, a Statului de funcţii 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/23 februarie 2021,  cu următoarele posturi: 
  -1 post medic specialist în specialitatea pneumologie la Ambulatoriu integrat  din 

cadrul Compartimentului pneumologie; 
  -1 post medic specialist în  specialitatea urologie la Cabinet urologie; 
  -1post medic specialist în specialitatea chirurgie generală la Ambulatoriu integrat 
din cadrul Secției chirurgie; 
  -1 post asistent medical la Cabinet urologie; 
  -1 post asistent medical la Cabinet pneumologie din cadrul Ambulatoriului 
integrat; 
  -1 post îngrijitor la compartimentul boli infecțioase.  

-referatul de aprobare nr.9768/102/ 21.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local; 
-prerogativele    conferite    de prevederile art. 15 lit.a)  și c) din Hotărârea Guvernului 

României nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 162/2009 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;  
  În temeiul art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.c) şi ale 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 Organigrama Spitalului Orășenesc Făget, conform anexei, ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                      Art.2.-Începând cu data de 1  noiembrie  2021  se suplimentează Statul  de  
funcţii al Spitalului Orăşenesc Făget, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/23 
februarie 2021,  cu următoarele posturi: 
  -1 post medic specialist în specialitatea pneumologie la Ambulatoriu integrat  din 

cadrul Compartimentului pneumologie; 
  -1 post medic specialist în  specialitatea urologie la Cabinet urologie; 
  -1post medic specialist în specialitatea chirurgie generală la Ambulatoriu integrat 
din cadrul Secției chirurgie; 
  -1 post asistent medical la Cabinet urologie; 
  -1 post asistent medical la Cabinet pneumologie din cadrul Ambulatoriului 
integrat;  
  -1 post îngrijitor la compartimentul boli infecțioase.  
 
 
 
 



  
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

                          -dosar hotărâri, 
       -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
       -Spitalului Orăşenesc Făget,          
       -primar. 
 

 
 

CONTRASEMNEAZA                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
       ptr.SECRETAR GENERAL                                             Birău Victor                                
        Insp. Loredana Lazăr 
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R O M Â N I A                      
JUDEŢUL TIMIŞ             
ORAŞUL FĂGET                           
CONSILIUL LOCAL  
 
         

                           H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  local Făget în Comisia de evaluare 

din concursul organizat pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al 
Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget 

   
 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,   
  Având în vedere : 
 -adresa nr. 15.299/26.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș referitor la 
desfășurarea probei de interviu din concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș, sesiunea 2021; 

-referatul de aprobare nr.9768/104/ 28.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local; 
 -prevederile art.5 lit. c) din Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021 cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia, din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, face parte și reprezentantul consiliului local, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit d) coroborat cu alin. (7) lit. a) 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- Consiliul Local Făget desemnează pe domnul TOMONI DUMITRU-
TRĂIAN ca reprezentant în Comisia de evaluare a probei de interviu din concursul organizat 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ 
Făget. 

 Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                           -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 
        -Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget           
        -primar. 
 
 

 
CONTRASEMNEAZA                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

       ptr.SECRETAR GENERAL                                             Birău Victor                                
        Insp. Loredana Lazăr 
 
 

 
Nr.116/ 28 octombrie  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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului  local Făget în Comisia de evaluare 
din concursul organizat pentru ocuparea funcției de director  al Grădiniței cu Program 

Prelungit  Făget 
   

 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,   
  Având în vedere : 
 -adresa nr. 15.299/26.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș referitor la 
desfășurarea probei de interviu din concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș, sesiunea 2021; 

-referatul de aprobare nr.9768/104/ 28.10.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul consiliului local; 
 -prevederile art.5 lit. c) din Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021 cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia, din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, face parte și reprezentantul consiliului local, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit d) coroborat cu alin. (7) lit. a) 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- Consiliul Local Făget desemnează pe domnul TOMONI DUMITRU-
TRĂIAN ca reprezentant în Comisia de evaluare a probei de interviu din concursul organizat 
pentru ocuparea funcției de director al  Grădiniței cu Program Prelungit  Făget. 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                           -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 
        -Grădinița cu Program Prelungit Făget           
        -primar. 
 
 

 
CONTRASEMNEAZA                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

       ptr.SECRETAR GENERAL                                             Birău Victor                                
        Insp. Loredana Lazăr 
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R O M Â N I A                      
JUDEŢUL TIMIŞ             
ORAŞUL FĂGET                           
CONSILIUL LOCAL  
         

                    H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea structurii Spitalului orășenesc Făget  

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

-adresa nr. 5117/20.10.2021 a Spitalului Orășenesc Făget, prin care 
solicită aprobarea structurii instituţiei începând cu data de 1 noiembrie 2021; 

-avizul nr.24395/08.10.2021 al Direcției de Sănătate Publică Județeană 
Timiș; 

-referatul de aprobare nr.9768/103/ 21.10.2021 al primarului orașului 
Făget; 

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

Văzând:   
-referatul de evaluare pentru asistență de specialitate de sănătate publică 

în cadrul Spitalului Orăşenesc Făget nr. 982/E/04.10.2021, al Direcţiei de 
Sănătate Publică a Judeţului Timiş;   

-prevederile art.179 alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.c) şi ale 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.-Începând cu 1 noiembrie 2021 se aprobă structura 
organizatorică a Spitalului Orăşenesc Făget, unitate sanitară cu personalitate 
juridică, cu sediul în oraşul Făget, str. Spitalului nr.4, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                       -dosar hotărâri, 
       -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
       -Spitalului Orăşenesc Făget,          
       -primar. 

 
                CONTRASEMNEAZA            PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI        
            ptr.SECRETAR GENERAL                              Birău Victor                                

        Insp. Loredana Lazăr 
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