
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 august 

2021 domnul AVRAMESCU CLAUDIU-IONEL. 
 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                Avramescu Claudiu-Ionel       
              Jr.Valentina Sita   
              
              
            
 
 
Nr.75/24 august 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 Iunii august 

 
 

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

Având în vedere : 
-adresa nr. 3832/13.08.2021 a Spitalului Orășenesc Făget privind 

rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Făget pe luna 
august 2021 cu suma de 1.683.000 lei; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/78/17.08.2021 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 al Orașului Făget  pentru anul 

2021 –varianta lunii august, cu suma de 1.683.000 lei. 
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                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
   Nr.76/24 august 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  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/04.03.2021 și a Regulamentului 

de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare 
 
 
 

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

-raportul de specialitate nr.7436/02.06.2021 al Biroului economic; 
 -referatul de aprobare nr.9768/60/02.06.2021 al primarului Orașului Făget privind 
scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare  a unor categorii de persoane;   
 -Hotărârea Consiliului  Local nr.42/04.03.2021 privind instituirea taxei speciale de 
salubritate și aprobarea Regulamentului de stabilire  și aplicare a taxei speciale de 
salubrizare; 
 -prevederile art. 484 și  485 din Legea nr.227/2015 privind  Codul fiscal; 
 -prevederile  art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată,  
                 În   temeiul   art.  129   alin. (2)  lit. a), art. 139 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 modifică art.1 alin. 1  din  Hotărârea Consiliului Local nr. 

42/04.03.2021 care va avea următorul conținut: 
,,Art.1.-Se aprobă instituirea taxei special de salubrizare pentru contribuabilii 

Orașului Făget: 
  -pentru Orașul Făget -  persoane fizice cu vârsta mai mare de 14 ani- 

15 lei/persoană/lună- dar nu mai mult de 5 persoane/imobil; 
  -pentru localitățile arondate - persoane fizice cu vârsta mai mare de 14 

ani- 7 lei/persoană/lună- dar nu mai mult de 5 persoane/imobil; 
      Art.2.-Se completează Regulamentul de stabilire și aplicare a taxei speciale de 

salubrizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/04.03.2021, prin introducerea 
unui capitol IV.I ,,Facilități privind plata taxei speciale de salubrizare’’, cu următorul 
conținut: 
   ,,Art.11^1-Sunt scutite de plata taxei speciale de salubrizare 
următoarele categorii de persoane:  
   a).veteranii de război, văduvele de război, văduvele necăsătorite ale 
veteranilor de război; 
   b).persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
   c).persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate 
în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.  
 
 
 
 
 



 
 
 
        Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează biroul economic. 
        Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică: 

-dosar hotărâri, 
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                                    -biroului  economic , 
    -primar,                                  

                                    -afișaj. 

 
 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ                                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR   GENERAL           Avramescu Claudiu Ionel          
                   Jr.Valentina Sita   
              
        
 
 
                                                                                                    
          Nr.77/24 august 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 și completărilor la actele constitutive ale 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ 
 

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

Având în vedere : 
 -adresa nr.4409/08.07.2021 a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele 
constitutive ale ADID Timiș; 

-raportul de specialitate nr.8658/09.07.2021 al  Serviciului  urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 

-referatul de aprobare nr.9768/69/13.07.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

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

-Hotărârea AGA ADID Timiș nr.1/15.04.2021 prin care s-a decis ca 
unitățile administrativ - teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID 
Timiș dacă au obiecțiuni la modificările  și completările efectuate la actele 
constitutive ale ADID Timiș, actualizate și revizuite, și nefiind comunicate 
obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș; 

-prevederile art.121 alin. (2) din Constituția României, republicată; 
-prevederile art. 10 pct.1-2 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

-prevederile art. 89 și 91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 10 alin. 8) – 9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b) - e), alin. (4) lit. e), 
alin. (7) lit. n) și ale 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 : 

 
  Art.1.-Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul 
și Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
(ADID Timiș), ca urmare a revizuirii și actualizării actelor constitutive ale 
asociației, conform  Actului adițional la actele constitutive ale asociației, care 
constituie Anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



  Art.2.-În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra 

actelor constitutive ale ADID Timiș, conform Actului adițional prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre, se aprobă Statutul și Actul constitutiv al ADID Timiș 
consolidate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Anexei 
nr. 2. 
  Art.3.-Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. 

Romeo Petru Ursu, să semneze în numele și pentru Orașul Făget orice 
document  legat de modificarea și completarea actelor constitutive ale ADID 
Timiș, în vederea efectuării modificărilor și completărilor aprobate potrivit art. 
1 și 2 din prezenta hotărâre. În acest sens, mandatarul  Romeo  Petru Ursu 
va semna în numele și pentru Orașul Făget orice document legat de 
modificarea și completarea actelor constitutive, inclusiv actul adițional la 
actele constitutive ADID Timiș și actele constitutive consolidate ale ADID 
Timiș. 
  Art.4.-Primarul Orașului Făget, domnul Marcel Avram, va 
reprezenta interesele  Orașului Făget în AGA ADID Timiș, votând în 
conformitate cu prezenta hotărâre. 
  Art.5- -Prezenta hotărâre se comunică: 

  -dosar hotărâri, 
  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
  -ADID Timiș, 

                                 -biroului  economic , 
     -primar                                  

                                  
 
 
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
 
 
 
 
  
  Nr.78/24 august 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 modificarea valorii de inventar a drumului comunal DC 107 

 
 

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

                    
Având în vedere :     

          -Procesul-verbal de recepție nr. 2370/03.03.2021 încheiat  la 
terminarea lucrărilor de modernizare a 0,9 km din DC 107 prin proiectul 
,,Modernizare drum comunal DC 107, sat Temerești, oraș Făget, județul 
Timiș’’; 

-referatul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte nr.8872/16.07.20212021;  

-referatul de aprobare nr.9768/70/19.07.2021 al  primarului  Oraşului  
Făget ; 

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

         -implementarea proiectului ,,Modernizare drum comunal DC 107, sat 
Temerești, oraș Făget, județul Timiș’’, finanțat prin programul FEADR, 
Măsura 6/6B-,,Servicii de bază și reînnoirea teritoriului GAL’’, Submăsura 
19.12 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală, Infrastructura la scara mică de interes local; 
           -Anexa nr. 6 la HGR nr. 977/2002 privind inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al Orașului Făget, unde la poziția 24, este 
înregistrat drumul comunal DC 107; 
          -prevederile art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          -valoarea totală a drumului comunal DC 107 rezultată în urma lucrărilor 
de modernizare este de  583.671,59 lei,           
               În temeiul art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit. c), art.139 alin.3 lit. g) şi 
art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgență 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 modifică valoarea de inventar a drumului comunal DC 
107 înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului 
Făget, poziția nr.24, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  
  
 



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

biroul economic. 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

  -dosar hotărâri, 
  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
  -biroului  economic, 
  -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  

                                  implementare proiecte,  
      -primar                                 

. 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.79/24 august 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 scoaterea din funcţiune a unor  mijloace fixe şi obiecte din 

inventarul Grădiniței cu Program Prelungit Făget 
                              
Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa  

ordinară,           
  Având în vedere: 

-adresa nr. 7965/16.06.2021 a Grădiniței cu Program Prelungit Făget 
prin care solicită aprobarea casării mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, 
conform listelor propuse de către Comisia de inventariere constituită la nivelul 
instituţiei de învăţământ; 

-referatul biroului economic nr. 7965/23.06.2021 prin care se propune 
scoaterea din funcţiune a unor  obiecte de inventar în valoare de  21.351,46 
lei; 

-referatul  de  aprobare  nr. 9768/67/05.07.2021  al  primarului  Oraşului  
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;   
 -prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 54/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1994, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
  În temeiul art.155 alin.5 lit d) 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 scoaterea din funcţiune a unor obiecte de 

inventar, în valoare de 21.351,46  lei, aflate în inventarul Grădiniței cu 
Program Prelungit  Făget. 
  Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Grădinița cu Program Prelungit Făget. 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, 
        -Grădiniței cu Program Prelungit  Făget, 
        -Biroului economic, 
        -primar. 
           
           CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
  
  Nr.80/24 august 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 dezmembrarea  terenului  în suprafaţă de 16 300 mp, 

 înscris în CF  nr. 405615 cu nr. top 405615 , situat în extravilanul           
                                                      localității Bătești 

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

                     Având în vedere : 
        -adresa   S.C.   TOPOEDD   CAD   S.R.L.  înregistrată  sub  nr. 9136/26.07.2021 
privind dezmembrarea  terenului  în suprafaţă de 16 300 mp, înscris în CF  nr. 405615 cu 
nr. top 405615,  situat în extravilanul  localității Bătești,  însoțită de planul de amplasare și 
delimitare ; 

-raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 
implementare proiecte, prin care  se  propune dezmembrarea  terenului   în  suprafaţă  de  
16 300 mp, înscris în CF nr. 405615 cu nr. top 405615 Făget, situat în extravilanul 
localităţii Bătești , proprietatea privată a Oraşului Făget,  în 2 loturi astfel: 

          -lot 1 în suprafaţă de 11 300 mp –teren extravilan neîmprejmuit; 
          -lot 2 în suprafaţă de  5 000 mp.- teren extravilan neîmprejmuit. 
-că terenul cu suprafața de 5 000 mp, rezultat în urma dezmembrării, va face 

obiectul procedurii de concesiune prin licitație; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/72/28.07.2021 al primarului Orașului Făget; 

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

-prevederile Legii 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.129  alin. (6) lit. b), 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 Ș T E: 
 
                   Art.1.-Se  aprobă  dezmembrarea   terenului   în  suprafaţă  de 16 300 mp, 
înscris în CF nr. 405615 cu nr. top 405615 Făget, situat în extravilanul localităţii Bătești , 
proprietatea privată a  Oraşului Făget,  în 2 loturi astfel: 

                -lot 1 în suprafaţă de 11 300 mp –teren extravilan neîmprejmuit; 
          -lot 2 în suprafaţă de  5 000 mp.- teren extravilan neîmprejmuit. 

                    Art.2.-Se imputernicește primarul orașului Făget dl.Marcel Avram să semneze 

actul de dezmembrare. 
         Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciul 

urbanism și  amenajarea teritoriului, implementare proiecte. 
       Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

   -dosar hotărâri , 
   -Instituției Prefectului- Județul  Timiș, 
   -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte, 
   -OCPI, 

 -primar .  

 
                CONTRASEMNEAZĂ                                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR   GENERAL           Avramescu Claudiu Ionel          
                 Jr.Valentina Sita   
 
                                                                                                                        
          Nr.81/24 august 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 dezmembrarea  terenului  în suprafaţă de 11 200 mp, 

               înscris în CF  nr. 405583 cu nr. top 405583,  situat în extravilanul           
   localității Brănești 

 
 

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

-raportul de specialitate nr.8589/08.07.2021 al Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune dezmembrarea terenului  în 
suprafaţă de 11 200 mp, înscris în CF nr. 405583 cu nr. top 405583 Făget, situat în 
extravilanul localităţii Brănești , proprietatea privată a Oraşului Făget,  în 2 loturi astfel: 

          -lot 1 în suprafaţă de 7 600 mp –curți, construcții în extravilan; 
          -lot 2 în suprafaţă de  3 600 mp.-  curți, construcții în extravilan. 
-referatul  de  aprobare nr. 9768/68/09.07.2021  al  primarului  Orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul consiliului local;  
-planul  de  amplasament  și delimitareț; 
-că terenul cu suprafața de  3 600 mp, rezultat în urma dezmembrării, va face 

obiectul procedurii de concesiune prin licitație; 
-prevederile Legii 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.129  alin. (6) lit. b), 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 Ș T E: 
 

Art.1.-Se   aprobă   dezmembrarea    terenului   în  suprafaţă   de 11 200 mp, 

înscris în CF nr. 405583, cu nr. top 405583 Făget, situat în extravilanul localităţii 
Brănești , proprietatea privată a  Oraşului Făget,  în 2 loturi astfel: 
                -lot 1 în suprafaţă de 7 600 mp – curți, construcții în  extravilan; 
          -lot 2 în suprafaţă de  3 600 mp.- curți, construcții în  extravilan. 

                        Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Făget dl.Marcel Avram să 
semneze actul de dezmembrare. 
                        Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciul 
urbanism și  amenajarea teritoriului, implementare proiecte. 

           Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
      -dosar hotărâri , 
      -Instituției Prefectului- Județul  Timiș, 
      -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare                     
                                     proiecte, 
      -OCPI, 

    -primar .  

 
                CONTRASEMNEAZĂ                                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR   GENERAL           Avramescu Claudiu Ionel          
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                           
          Nr.82 /24 august 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 alipirea terenurilor cu nr. cad.405609  şi  nr.cad.405598-        
       proprietatea privată a Oraşului Făget 

 
 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa  
ordinară, 
  Având în vedere: 
 -adresa S.C. TOPOEDD CAD S.R.L. prin care solicită adoptarea unei 
hotărâri pentru alipirea imobilului cu nr. cad.405609  şi  nr.cad.405598-
proprietatea privată a Oraşului Făget, în scopul asigurării drumului de acces 
către terenurile care au făcut obiectul dezmembrării aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 50/20.04.2021 
 -raportul de specialitate  nr.9799/17.08.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte,  privind propunerea de alipire 
într-un singur imobil a următoarelor parcele: 
  -nr. cad. 405609 înscris în CF nr. 405609 Făget  cu suprafaţa de 
187 mp; 
  -nr. cad.405598 înscris în CF nr. 405598 Făget cu suprafaţa de 
297 mp; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/79/17.08.2021 al primarului orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -planul de amplasament și delimitare a terenurilor mai sus identificate, 
întocmit de executant autorizat S.C. TOPOEDD CAD S.R.L; 

-prevederile Legii 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.129 alin.(2) lit.c), art. 139 alin. (3) lit. e), lit g) şi  
art.196  alin. (1) lit. a)   din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 
59/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                H O T Ă R Ă Ş T E:   
 
                   Art.1.(1) Se aprobă alipirea terenurilor cu nr. cad. 405609,  
înscris în CF nr. 405609 Făget,  cu suprafaţa de 187 mp şi nr. cad.405598, 

înscris în CF nr. 405598 Făget , cu suprafaţa de 297 mp - proprietatea privată 
a  Oraşului Făget. 
             (2) Categoria de folosință a terenului în suprafață totală de 
484 mp, rezultată în urma alipirii, va fi aceea de ,,drum’’. 
 
 
 



         Art.2.-Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a alipirii terenurilor 

și destinației acestuia. 
                  Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Serviciul urbansim și amenajarea teritoriului, implementare proiecte. 

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

        -dosar hotărâri , 
        -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
        -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte  
                                  -OCPI Timiş , 
                                  -primar . 
       
 
            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.83/24 august 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  rectificarea înscrierii  în CF nr. 400715  Făget  
 
 
 

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

-raportul de specialitate nr.9433/09.08.2021  al  Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, privitor la propunea rectificării 
suprafeței terenului cu nr. top 7/a/1, 7/a/2/2 , înscris în CF nr. 400715 Făget;  

-terenul este situat în intravilanul Orașului Făget, pe str. Aleea Sănătății 
nr. 2, face parte din domeniul public al Orașului Făget, pe el fiind edificată 
clădirea căminului internat și alte anexe aferente acestui obiectiv, este în 
administrarea Consiliului local, se află în circuitul civil, nu face obiectul nici 
unui litigiu și nu a fost revendicat în condițiile legii;    
 -referatul de aprobare nr. 9768/63/16.06.2021 al primarului orașului 
Făget; 

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

 -planul de amplasament și delimitare a terenului, potrivit căruia, 
suprafața măsurată este mai mică decât suprafața înscrisă în Cartea funciară 
și se impune rectificarea suprafeței de teren de la 4 673 mp (suprafața din 
Cartea funciară)  la 4 503 mp (suprafața măsurată);   

-prevederile art. 27 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.129  alin. (6) lit. b), 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 rectificarea suprafeței terenului cu nr. top 
7/a/1, 7/a/2/2 , înscris în CF nr. 400715  Făget  de la 4 673 mp - suprafața din 
Cartea funciară  la 4 503 mp- suprafața măsurată.     

                        
 
 
 
 
 



                 Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează 

Serviciul urbanism și  amenajarea teritoriului, implementare proiecte. 
        Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică : 

      -dosar hotărâri , 
      -Instituției Prefectului- Județul  Timiș, 
      -Serviciul urbanism și amenjarea teritoriului, implementare  
                                proiecte, 
      -Biroului economic, 
      -OCPI, 
                       -primar .  
 
 
  
 

 

            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.84/24 august 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 încetarea contractului de închiriere nr.7120/01.08.2016 ce are ca 

obiect  apartamentul nr.5, etaj I, situat în blocul de locuinţe de pe str. 
Stadionului nr. 1 

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

Având în vedere :        
 -solicitarea chiriaşului Diaconu Silviu-Cosmin, înregistrată sub nr. 
8945/20.07.2021, privind renunţarea la beneficiul contractului de închiriere 
nr.7120/01.08.2016, pentru apartamentul nr.5, etaj I, situat în Făget, 
str.Stadionului  nr. 1, începând cu data de 1 august  2021; 

-raportul de specialitate nr. 8945/22.07.2021 al biroului economic ; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/71/23.07.2021 al primarului Oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local; 
         -prevederile cap.VII art.13 alin. 2  din contractul de închiriere; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit. a) şi b), art.139 alin.3 lit. g) 
şi art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgență 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 data de 1 august 2021, încetează, la cererea 
chiriaşului Diaconu Silviu-Cosmin, contractul de închiriere nr. 
7120/01.08.2016, ce are ca obiect apartamentul nr.5, etaj I,  situat în Făget, 
str. Stadionului  nr. 1. 
      Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
biroul economic. 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

  -dosar hotărâri, 
  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                                 -biroului  economic  
      -primar,                                  

                                 -celui în cauză. 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
   Nr.85/24 august 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  încetarea contractului de concesiune nr.6633/10.07.2009, ce 

are ca obiect terenul în suprafață de 580 mp, înscris în CF nr.400397 
Făget cu nr. cad. 50147, concesionar Roșioru Gheorghe 

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

ordinară,                   
Având în vedere : 

 -solicitarea concesionarului Roșioru Gheorghe, înregistrată sub 
nr.6355/16.07.2020, de încetare a contractului de concesiune nr. 
6633/10.07.2009, ce are ca obiect terenul în suprafață de 580 mp, înscris în 
CF nr. 400397 Făget cu nr. cad.50147, situat în Colonia Mică nr. 230, pe care 
se află edificată ,,fundație casă familială P+M”; 

-declarația privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra fundației 
edificate; 
 -referatul de specialitate nr. 6356/20.07.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/74/28.07.2021 al primarului orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile cap. VII art. 9 lit.e) din contractul de concesiune, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.b), art. 139 alin. (3) lit. 
g) și art. 196 alin. (1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările 
ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.-Încetează  contractul de concesiune  nr. 6633/10.07.2009, 

al domnului Roșioru Gheorghe, domiciliat în oraș Buziaș, str. Principală  nr. 
17,  pentru  terenul în suprafaţă de  580  mp,  înscris în CF nr. 400397 Făget  
cu  nr.cad 50147, situat în Colonia Mică nr.230.  
  Art.2.-Se radiază înscrierea dreptului de concesiune din Cartea 
Funciară nr. 400397 Făget  cu  nr.cad 50147. 
                   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, 
        -biroului  economic, 
        -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte,   
        -primar, 
        -celui în cauză. 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.86/24 august 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  încetarea contractului de concesiune nr.6629/10.07.2009, ce 

are ca obiect terenul în suprafață de 580 mp, înscris în CF nr.400398 
Făget cu nr. cad. 50146, concesionar Roșioru Ioan 

 
 

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

Având în vedere : 
 -solicitarea concesionarului Roșioru Ioan, înregistrată sub 
nr.6355/16.07.2020, de încetare a contractului de concesiune nr. 
6629/10.07.2009, ce are ca obiect terenul în suprafață de 580 mp, înscris în 
CF nr. 400398 Făget cu nr. cad.50146, situat în Colonia Mică nr. 229, pe care 
se află edificată ,,fundație casă familială P+M”; 
 -declarația privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra fundației 
edificate; 
 -referatul de specialitate nr. 6355/20.07.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/73/28.07.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile cap. VII art. 9 lit.e) din contractul de concesiune, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.b), art. 139 alin. (3) lit. 
g) și art. 196 alin. (1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările 
ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1.-Încetează  contractul de concesiune  nr. 6629/10.07.2009, al 
domnului Roșioru Ioan, domiciliat în oraș Buziaș, str. Principală  nr. 17, 
pentru  terenul în suprafaţă de  580  mp,  înscris în CF nr. 400398 Făget  cu  
nr.cad 50146, situat în Colonia Mică nr.229. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Art.2.-Se radiază înscrierea dreptului de concesiune din Cartea 
Funciară nr. 400398 Făget  cu  nr.cad 50146. 
                   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, 
        -biroului  economic, 
        -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte,   
        -primar, 
        -celui în cauză. 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.87/24 august 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 transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 580 mp,   
înscris în CF nr. 401767  Făget  cu nr.cad.  50032, situat în Colonia Mică nr.115 

 

 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,                   
  Având în vedere : 
 -solicitarea doamnei Izgărian Maria, în calitate de titular al contractului de 
concesiune nr. 8674/07.10.2011, ce are ca obiect terenul în suprafață de 580 mp, înscris 
în CF nr. 401767 Făget cu nr. cad. 50032, situat în Colonia Mică nr. 115, de transmitere a 
dreptului de concesiune asupra terenului mai sus identificat, teren pe care este edificată   
,,fundaţie casă  familială  P+1E+M’’, în favoarea doamnei Petrean Lidia, căsătorită; 
 -studiul de oportunitate nr. 6652/10.08.2021 al  Serviciului urbanism și amenjarea 
teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/75/11.08.2021 al primarului Orașului Făget ; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul consiliului local;  
 -contractul  cu obiectul vânzare- cumpărare ,,fundație casă  familială  P+1E+M’’, 
încheiat între IZGĂRIAN MARIA şi PETREAN LIDIA ; 
 -prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c), alin.6 lit. b), 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.-Începând cu data de 1 iunie 2021 încetează contractul de concesiune 
nr. 8674/07.10.2011, al doamnei Izgărian Maria pentru terenul  în suprafață de 580 mp, 
înscris în CF nr. 401767 Făget cu nr. cad.50032, situat  în Colonia Mică nr. 115. 
  Art.2.-.Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului descris în art. 1  

în favoarea doamnei PETREAN LIDIA, căsătorită, cu domiciliul în Orașul Făget, sat 
Colonia Mică  nr. 65, judeţul Timiș, proprietară a construcţiei ,,fundaţie casă familială  
P+1E+M’’,  pe terenul astfel identificat. 

Art.3.-Serviciul  urbanism  și  amenajarea  teritoriului, implementare proiecte,  

va proceda la întocmirea unui nou contract de concesiune.  
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică : 

        -dosar hotărâri , 
        -Instituţiei Prefectului- Judeţul  Timiş, 
                                     -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare  
                                       proiecte, 
        -biroului economic, 
        -primar, 
        -celei în cauză. 

 
                CONTRASEMNEAZĂ                                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR   GENERAL           Avramescu Claudiu Ionel          
                 Jr.Valentina Sita   
              
                                                                                                           
          Nr.88/24 august 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 unui schimb de terenuri 
 

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

  Având în vedere: 
 -cererea numitului Codrean Iurie,  înregistrată sub nr. 7828/11.06.2021,  
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri; 
 -studiul de oportunitate nr.7828/11.06.2021  al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune  
efectuarea unui schimb între: 

- terenul agricol în suprafaţă de 2 900 mp, înscris în CF nr. 405385 
Făget cu nr. cad. 405385, având categoria  ,,arabil în extravilan’’, 
proprietatea domnului Codrean Iurie  şi  soția Codrean Svetlana  și   

-terenul agricol în suprafaţă de 1 100 mp înscris în CF nr.404953 cu 
nr. cad. 404953,  având categoria ,, arabil în extravilan’’  proprietatea 
Oraşului Făget; 

-referatul de aprobare nr. 9768/65 /18.06.2021 al primarului orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -faptul că terenul în suprafaţă de 1 100 mp înscris în CF 404953 cu nr. 
cad. 404953  face parte din domeniul privat al Oraşului Făget; 
 -prevederile art.1763 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile titlului II capitolul I art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

-raportul de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a terenurilor care 
fac obiectul schimbului; 
  În temeiul art.139 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 efectuarea unui schimb între: 
                    - terenul agricol în suprafaţă totală de 2 900 mp, înscris în CF 
nr. 405385  Făget cu nr. cad. 4053853, având categoria ,,arabil  în 
extravilan’’, proprietatea domnului Codrean Iurie şi soția Codrean 
Svetlana  și       

- terenul agricol în suprafaţă de 1 100 mp înscris în CF 404953  



cu nr. cad. 404953,  având categoria ,, arabil în extravilan’’  proprietatea 
Oraşului Făget. 

         Art.2.-Deși existădiferență, copermutanții Codrean Iurie și 
Codrean Svetlana, înțeleg să renunțe la sultă. 

          Art.3.-Se imputerniceşte primarul orasului Făget, domnul Marcel 

Avram, să semneze contractul de schimb.  
          Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
       -dosar hotărâri , 
       -Instituţiei Prefectului  - Judeţul Timiş, 
       -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                 implementare proiecte, 
                        -notarului public, 
        -O.C.P.I.Timiş, 
                                -celui în cauză, 
                                 -primar . 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.89/24 august 2021 
  SV/LL/7 ex. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

privind aprobarea asocierii Orașului Făget- Consiliul Local al orașului 
Făget, județul Timiș, cu Județu Timiș- Consiliul Județean Timiș precum 
și cu unele unități administrative teritoriale din Județul Timiș, în vederea 
constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE-

MEDIU ,,SAMETIM ’’ Timiș 
 

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

Având în vedere :      

 -adresa Consiliului Județean Timiș înregistrată sub nr. 
9007/21.07.2021prin care se solicită emiterea unei hotărâri privind aprobarea 
asocierii Orașului Făget- Consiliul Local al orașului Făget, județul Timiș, cu 
Județul Timiș- Consiliul Județean Timiș precum și cu unele unități 
administrativ teritoriale din Județul Timiș, în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE-MEDIU ,,SAMETIM ’’ Timiș; 
 -referatul nr.9758/16.08.2021  al viceprimarului Orașului Făget; 
 -referatul de aprobare nr.9768/17.08.2021 2021 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile art. 8 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 2 alin. (3) pct. 5 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localităților ; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru  ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară  cu obiect de activitate  serviciile de utilități 
publice; 
 -prevederile art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 89 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, 
  În temeiul art. 129 alin.(2) lit. e), alin. (9) lit. c) 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 : 
 

                    Art.1.-Se aprobă asocierea Orașului Făget- Consiliul Local al 

orașului Făget, județul Timiș, cu județul Timiș- Consiliul Județean Timiș 
precum și cu unele unități administrativ teritoriale din județul Timiș, în vederea 



constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE-
MEDIU ,,SAMETIM ’’ Timiș. 

Art.2.- (1)- Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru SĂNĂTATE-MEDIU ,,SAMETIM”- Timiș, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2)- Se aprobă participarea Orașului Făget- Consiliul Local al 
orașului Făget, județul Timiș, la constituirea patrimoniului inițial al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE-MEDIU ,,SAMETIM’’- 
Timiș, cu o contribuție în numerar de 2.000 lei. 

Art.3.-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE-
MEDIU ,,SAMETIM”- Timiș, va avea sediul în România, județul Timiș, 
Municipiul Timișoara, parterul Pavilionului Administrativ al  Parcului Industrial 
și Tehnologic Timișoara (PITT) din Calea Torontalului, km.6. 

Art.4.-Se împuternicește primarul Orașului Făget să reprezinte orașul 
să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Făget , 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE- MEDIU 
,,SAMETIM’’- Timiș. 

Art.5.-Se împuternicește primarul Orașului Făget să reprezinte orașul în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
SĂNĂTATE- MEDIU ,,SAMETIM’’- Timiș.         
         Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                -dosar hotărâri , 
                -Instituţiei Prefectului  - Judeţul Timiş, 
                        -Consiliului Județean Timiș 
                 -primar . 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL    Avramescu Claudiu-Ionel 
               Jr.Sita Valentina   
              
 
  
  Nr.90/24 august 2021 
 SV/LL/4 ex. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  


	H O T Ă R Â R E
	privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 580 mp,   înscris în CF nr. 401767  Făget  cu nr.cad.  50032, situat în Colonia Mică nr.115

