
 
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 de îndată, 
                   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 

decembrie  2021 doamna DOICA –VOINESCU CAMELIA-MARIANA.  
 

 

 

 
              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL      Doica-Voinescu Camelia-Mariana                            
               Jr. Sita Valentina   
              
              
            
 
 
Nr.138/20 decembrie 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și 

a amenzilor pentru anul fiscal 2022 

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

                     Având în vedere: 
-referatul   nr.   12439/05.11.2021   al   Biroului   economic    prin   care   se      

propune stabilirea şi modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 

asimilate acestora şi a amenzilor pentru anul fiscal 2022;  
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local; 

 -titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -prevederile art.5 alin.1 lit.a),  art.16  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 -cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
  În temeiul art.129 alin.2, lit. b), alin. 4 lit. c) și 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. (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora și 
amenzile pentru anul fiscal 2022 , după cum urmează: 
                          (2)Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând 

impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile  pentru anul 
2022, cuprinse în Anexele I - XIV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                           (3)Pentru anul 2022 nivelul impozitului/taxei pe clădiri se indexează cu 

rata inflației de    2,6 % pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu 

Anexa nr. 1 

                      (4) Cota de impozitare prevazuta la  art. 457,   alin.(1)   din   Legea  

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clădirile 

rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1% 

şi zona în care este amplasată clădirea cu coeficientul de corecţie corespunzător, conform 

Anexei nr.II. 

                          (5) Cota  de  impozitare  prevăzută  la  art. 458  alin.  (1)   din   Legea  
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru clădirile 

nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,5% asupra valorii 
impozabile a clădirii care poate fi: 

(a) valoarea rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de un evaluator  

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la Biroul economic - încasări 
venituri până la primul termen de plată din anul de referinţă; 
 

 
 



 

         (b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
         (c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
               (6) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
       (7) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor alin.(2), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
       (8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării 

acesteia, dupa cum urmează: 
(a) cu 50% pentru clădirea care are o valoare de vechime de peste 100 de ani de la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

(b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
 (c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
                (9) Cota de impozitare prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru clădirile rezidenţiale, 

aflate în proprietatea  sau deţinute de persoanele juridice se stabileş te la 0,1 % asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
                 (10) Cota de impozitare prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru clădirile 
nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice se stabileşte la 1,3% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

                           (11) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, utilizate pentru activităţi în domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

                           (12) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a 
clădirilor aflate în propritatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 
anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

 (a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
 (b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

 (c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
cursul anului fiscal anterior; 
 (d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
 (e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, 
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evauator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurile aflate în vigoare la data evaluării; 
 (f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului 

dreptului de administrare sau de folosinţă după caz. 
                  (13) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe 
baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la Biroul 
economic - încasări venituri până la primul termen de plată din anul de referinţă. 
                   (14) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă cota impozitului/taxei pe 
clădiri este de 5%. 
 

 
 
 



 

                   (15) Pentru anul 2022, conform art.453 lit.(g) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileş te nomenclatorul 
stradal pentru oraşul Făget conform Anexei nr.III. 

                    (16) Pentru anul 2021, nivelul impozitului/taxei pe teren se indexează cu 
rata inflaţiei de 3,8% pentru anul 2019, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa 
nr.IV şi Anexa nr.V. 

                    (17) Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) şi art.472 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
se stabileşte pentru contribuabilii, persoane fizice şi juridice, care achită cu anticipaţie 

până la 31 martie 2021, după cum urmează: 
 (a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%; 
 (b) în cazul impozitului pe teren, la 10%; 

 (c) în cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%. 
          (18) Pentru anul 2021, nivelul impozitului pe mijloace de transport se 
indexează cu rata inflaţiei de 3,8% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în 

conformitate cu Anexa nr.VI. 
          (19) Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi pe mijloace de transport, 
datorat bugetului local al oraşului Făget de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, 

de până la 50 de lei, inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, respectiv 
31 martie. Suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri, pe teren şi pe mijloace de 
transport cumulat. 

          (20) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe 
mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie ş i 
30 septembrie, inclusiv. 

          (21)  În cazul în care termenul de plată a oricăror impozite şi taxe locale 
expiră într-o zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau cand serviciul este 
suspendat, în condiţiile legii, plata se consideră în termen dacă este efectuată până la 

sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
          (22) Pentru anul 2022, nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor se indexează cu rata inflaţiei de 2,6% pentru anul 2020, noul 

cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr.VII.  
          (23) Pentru anul 2022, nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor de 
reclamă şi publicitate, precum şi a impozitelor pe spectacole se indexează cu rata inflaţiei 

de 2,6% pentru anul 2019, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr.VIII. 
          (24) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se 
plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, 

până la data de 10 a lunii următoare celei pentru  care a intrat în vigoare contractul de 
prestări servicii de reclamă şi publicitate; 
          (25) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj 

în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când 
acestea fac reclamă unor activităţi economice; 
          (26) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică 

unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în 
acest caz taxa prevăzută la art.477 din Legea nr.227/2015 privind Copdul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare fiind plătită de această ultimă persoană. 

          (27) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează 
pentru afişaje, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate aflate în interiorul 
clădirilor. 

          (28) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică 
pentru panourile de indentificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţională. 

          (29) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate pentru afişajul efectuat pe mijlocul de transport care nu sunt destinate, prin 
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 

 
 
 



 

          (30) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la 
plata impozitului pe spectacole. 
          (31) Pentru anul 2022, nivelul taxelor speciale se indexează cu rata 

inflaţiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa 
nr.X. 
          (32) Pentru anul 2022, tarifele minime de bază lunare pentru închirierea 

sau concesiunea spaţiilor din imobilele proprietatea publică sau privată a oraşului Făget, 
tarifele minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publică a oraşului Făget 
pentru realizarea lucrărilor de construcţii se indexează cu rata inflaţiei de 2,6 % pentru 

anul 2021, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr.XI. La tarifele de bază 
pentru chirii se aplică coeficientul de zonare şi tariful minim de bază lunar al chiriei /mp.  
         (33)Pentru anul 2022, taxele încasate de Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţa a Persoanelor se stabileşte în conformitate cu Anexa nr.IX. 
         (34) Nu se datorează impozitul/taxa pe clădiri prevăzute la art.456 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 

enumerate în Anexa nr.I, pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) lit.a) -x) 
şi alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 
         (35) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit.r), s)  t) şi alin. (2) lit. j):  

(a) scutirea se acordă integral pentru clădirea aflată în proprietatea persoanelor 
prevăzute la alin.(1) lit.r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-
parte din cladire aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 

aceşti terţi; 
 (b) scutirea se acordă pentru clădirea de domiciliu aflată în proprietatea persoanelor 
prevăzute la alin.(1) lit s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o 

cotă-parte din clădire aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută 
de aceşti terţi; 
 (c) scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la alin.(2) lit.j) 
          (36) Scutirea de la plata impozitului pe clădire, stabilită conform alin.(1) 
lit.t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative.   
          (37) Nu se datorează impozitul/taxa pe teren prevăzute la art.464 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 

enumerate în Anexa nr.IV şi Anexa nr.V, pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la 
alin. (1) lit.a) - y) şi alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 
          (38) În cazul scutirilor prevăzute la aliniatul (1) lit.r), s) si t) si alin.(2) 

lit.h): 
 (a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea peroanelor 
prevăzute la alin.(1) lit.r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-

parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 
aceşti terţi; 
 (b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în 

proprietatea persoanelor prevăzute la alin.(1) lit s) si t), deţinut în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se 
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

 (c) scutirea se acordă pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte 
clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la alin.(2) lit.h). 
           (39) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform 

alin.1 lit.t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative. 
           (40) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport, prevăzute la 

art.469 din Legea nr.227/2017 privnd Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi enumerate în Anexa nr.VIII, pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) lit.a) 
-p). 

 
 
 



 

           (41) Scutirile prevăzute la alin.(1) lit.a) - d) se acordă integral pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor 
menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-

parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea 
nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
           (42) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită 

conform alin.(1) lit.b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative. 
   (43) Se aprobă reducerea impozitului cu 50%, în cazul mijloacelor de 

transport hibride. 
             (44) Pentru anul 2022,  se stabileşte la 40 lei plafonul creanţelor 
fiscale restante, aflate în soldul rolurilor nominale unice la data de 31.12.2021 şi 

neachitate până la data de 01.01.2022, creanţe ce vor fi anulate. 
                       (45) Nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor prevăzute la art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare şi enumerate în Anexa nr.VII pentru categoriile 
prevăzute la Art.476.   
                     (46) Având în vedere capitolul XI art.493, din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor 
titlului IX privind impozitele şi taxele locale atrage după sine o serie de sancţiuni, cităm: 
         ,,[1]Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea 

disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
  [2] Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

 a] depunerea peste termene a declaraţiilor de impunere prevăzute la art.461 
alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin.(12) şi (13), art.466 alin. (2), (5), alin.(7) lit. c), alin. (9) si 
(10), art.471 alin.(2), (4), (5) si alin.(6) lit.b) şi c), alin., art.474 alin.(7) lit.c), alin.(11), 

art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2); 
 b] nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art.461 alin.(2), (6), (7), 
alin.(10) lit. c), alin.(12) şi (13), art.466 alin. (2), (5) şi alin.(7) lit. c), alin.(9) şi (10), art.471 

alin.(2), (4), (5) şi alin. (6) lit.b) şi c), art.474 alin. (7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi 
art.483 alin. (2); 
  [3] Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 

77 lei la 307 lei, iar la cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la 307 lei la 766 lei; 
  [4] Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor ş i a biletelor de intrare la spectacole 

constituie contravenţie şi se  sacţionează cu amendă de la 357 lei la 1.737 lei; 
  [5] În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin. (3) 1şi (4) 2 se majorează cu 300%. 

  [6] Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari 
şi persoanele împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 
  [7] Limitele amenzilor prevăzute la alin.(3) si (4) se actualizează prin hotărâre 

a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 
  [8] Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de 15 zile de la 
data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii. 
  Art.2- Se aproba Nomenclatorul stradal pentru orasul Faget si localitatile  

arondate. 
                     Art.3-(1) Cuantumul  impozitelor  şi  taxelor  locale stabilite prin hotărâre se 
aplică începand cu data de 01.01.2022 

          (2) Anexele I-XIII se aprobă şi fac parte din prezenta hotărâre. 
 
 

 
 
 



 

 
 

                     Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul 

economic. 
Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică: 

     -dosar hotărâri, 

     -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
     -Serviciului economic, 
     -primar, 

     -afişaj. 
 

       

            CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL              Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina   

  
              
 
          Nr.139/ 20  decembrie   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 bugetului  local pe anul  2021- varianta I a lunii 

decembrie 
       

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

Având în vedere : 
 -adresa nr. 3075/07.12.2021 a Trezoreriei Publice Timiș privind 
repartizarea influențelor sumelor defalcate din TVA pe anul 2021 conform 
OUG nr. 122/2021 și Deciziei DGRFP Timișoara nr. 1801/06.12.2021 pentru 
Orașul Făget; 

-raportul de specialitate nr. 13.665/13.12.2021 al Serviciului economic  
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- 
varianta I a lunii decembrie; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/125/13.12.2021 al primarului Orașului 
Făget; 
 -proiectul de hotărâre al primarului Orașului Făget și 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 I a lunii 
decembrie, 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  , 
           -Serviciului economic, 
           -D.G.R.F.P. Timiş, 
                   -primar. 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL              Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina    

              
 
          Nr.140/ 20  decembrie   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 Protocolului de colaborare cu Asociația ,,Prieteni fără cuvinte’’ în 

vederea desfășurării în comun de activități care privesc gestionarea câinilor fără 
stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale Făget  

 

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

ordinară,  

  Având în vedere:    
 -raportul de specialitate nr.13.727/13.12.2021 al  viceprimarului  Orașului Făget;   

-referatul de aprobare nr. 9768/128/13.12.2021 al primarului orașului Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget, 

-prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;  
-prevederile  Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân; 
-prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân; 
-Declarația Universală a Drepturilor  Animalelor proclamată în mod solemn la Paris 

în 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO; 

  În temeiul art. 129 alin.(9) 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.-Se aprobă Protocolul de colaborare cu Asociația ,,Prieteni fără cuvinte’’ în 
vederea desfășurării în comun de activități care privesc gestionarea câinilor fără stăpân de 
pe raza unității administrativ-teritoriale Făget , conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 Art.2.-Durata protocolului de colaborare va fi de 2 ani și va intra în vigoare la data 
semnării de către părți. 

Art.3.-Se împuternicește primarul Orașului Făget pentru semnarea în numele și 
pentru Orașul Făget a Protocolului de colaborare și a actelor ce derivă din derularea 
colaborării.  

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică : 
           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

           -Asociației ,,Prieteni fără cuvinte’, 
           -viceprimarului, 
                    -primar. 

 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina    
              

 
 
          Nr.141/ 20  decembrie   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  drumurilor/străzilor din intravilanul 
                                                    Orașului Făget 

 

                      Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa ordinară,                           
           Având în vedere : 
-raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

implementare proiecte nr.13.725/13.12.2021  prin care se propune înscrierea în Cartea 
funciară a  drumurilor/străzilor din intravilanul  Orașului Făget ; 

-referatul de aprobare nr. 9768/126/13.12.2021 al primarului Orașului Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului Orașului Făget și avizul comisiei de speciali tate 
din cadrul Consiliului local; 

-planurile  de  încadrare  în  zonă  ale terenurilor identificate în tabelul anexă;  

          -faptul că drumurile/străzile din intravilan aparțin domeniului  public al Orașului 
Făget, sunt în administrația Consiliului local, se află în circuitul civil, nu sunt înscrise în CF, 
nu fac obiectul nici unui litigiu și nu au fost revendicate în condițiile legii  

          -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  drumurilor/străzilor din  intravilanul Orașului Făget identificate conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                        Art.2.-Drumurile/străzile din intravilanul Orașului Făget  aparţin 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, sunt în circuitul civil, nu sunt înscrise în 
CF, nu fac obiectul nici unui litigiu şi nu au fost revendicate 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  , 
              -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, implementare  
                                            proiecte 

                        -primar. 
 
 

               CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina    

              
 
 
          Nr.142/ 20  decembrie   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 închiriere  nr.11. 154/08.12.2015  
titular SC AGIL SRL pentru terenul situat în Făget, Calea Lugojului nr. 16 

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

ordinară,   
Având în vedere :                                                      

 -solicitarea titularului SC AGIL SRL, înregistrată sub 
nr.9521/02.12.2021,  de prelungire a contractului de închiriere 
nr.11.154/08.12.2015, pentru terenul în suprafaţă de 12 mp, situat în oraşul 
Făget, Calea Lugojului nr. 16, pe care se află amplasată o rulotă în scopul 
comercializării de produse alimentare; 
 -raportul de specialitate nr. 13.303/10.12.2021 al Compartimentului 
impozite și taxe cu propunerea de prelungire a  contractului de închiriere mai 
susmenționat; 

-referatul de aprobare nr. 9768/12413.12.2021 al primarului Orașului 
Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului Orașului Făget și avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile capitolului III art.3 din contractul de închiriere,  
                    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.-Se prelungeşte contractul de închiriere 
nr.11.154/08.12.2015  titular  S.C. AGIL SRL, pentru terenul în suprafaţă de 
12 mp, situat în Făget, Calea Lugojului  nr.16, pe o perioada de 2  ani. 
                     Art.2.-Compartimentul impozite și taxe va proceda la încheierea 
unui act adițional la contract. 
    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică : 
           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
           -Compartimentului impozite și taxe, 
                   -primar. 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       

                  Jr.Sita Valentina    

              
 
          Nr.143/ 20  decembrie   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 contractelor de închiriere  pentru 
apartamentele situate în blocurile  de locuinţe de pe  

Calea Lugojului nr.80, str. Stadionului nr.1 și Drumul Gladnei 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, str.Stadionului nr.1 și Drumul Gladnei nr.1 pentru 
prelungirea contractelor de închiriere; 
 -raportul de specialitate nr. 13.724/13.12.2021 al Compartimentului 
impozite și taxe cu pro punerea de prelungire a contractelor de închiriere 
pentru persoanele cuprinse în  tabelul anexă;  
 -referatul de aprobare nr. 9768/127/13.12.2021 al primarului orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local 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 blocurile   de 
locuinţe de pe Calea Lugojului nr. 80, str. Stadionului nr. 1 și Drumul Gladnei 
nr. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Compartimentul impozite și taxe va proceda la încheierea  
actelor adiționale la contracte. 
              Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică : 
      -dosar hotărâri , 
      -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
      -Compartimentului impozite și taxe, 
              -primar. 
 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina    

              
 
 
          Nr.144/ 20  decembrie   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 aprobarea Agendei culturale pentru anul 2022 
 
 

 
                     Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară,  
  Având în vedere : 
 -necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Agendei culturale 
pentru anul 2022,   

-referatul de aprobare nr. 9768/132/14.12.2021 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.7 lit.d) şi art.196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă 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.-Se aprobă Agenda culturală a anului 2022, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2.-În bugetul anului 2022 vor fi prevăzute sumele necesare 
pentru organizarea manifestărilor.  

 Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
         -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
         -Consiliului Județean Timiș, 
         -Centrului de Cultură  și Artă al Județului Timiș, 
         -Casei de Cultură Făget 
                 -primar. 
 
 

               CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       
                  Jr.Sita Valentina    

              
 
 
          Nr.145/ 20  decembrie   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  acordarea titlului de ,,Cetaţean de onoare al oraşului Făget’’    
domnului prof.dr. CĂLIMAN IONEL 

 
 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară,                              
  Având în vedere: 
 -îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul privind acordarea 
titlului de  ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’,  aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 14 /6 februarie 2012; 

-referatul de aprobare nr. 9768/131/14.12.2021 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.(13) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
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 acordă titlul de ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’ 
domnului prof.dr. CĂLIMAN IONEL. 

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 
               -dosar hotărâri,   
                               -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
       -persoanei în cauză, 
                               -primar. 
 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                                            
          SECRETAR  GENERAL     Doica Voinescu Camelia -Mariana       
                Jr.Valentina Sita   
 
                         
 
          Nr.146/ 20  decembrie   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  acordarea titlului de ,,Cetaţean de onoare al oraşului Făget’’ 
post-mortem  domnului viceprimar  SITA VASILE 

 
 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară,    
  Având în vedere: 
 -îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul privind acordarea 
titlului de  ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’,  aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr.   14 /6 februarie 2012; 

-referatul de aprobare nr. 9768/130/14.12.2021al 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.(13) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
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 acordă titlul de ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’ 
post-mortem domnului viceprimar SITA VASILE. 

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 
               -dosar hotărâri,   
                               -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                               -primar. 
 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                                            
          SECRETAR  GENERAL     Doica Voinescu Camelia -Mariana       
                Jr.Valentina Sita   
 
                         
 
          Nr.147/ 20  decembrie   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  acordarea titlului de ,,Cetaţean de onoare al oraşului Făget’’ 
post-mortem  domnului  prof.univ.dr. MATUSZ  PETRU 

 
 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară,   
  Având în vedere: 
 -îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul privind acordarea 
titlului de  ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’,  aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr.   14 /6 februarie 2012; 

-referatul de aprobare nr. 9768/129/14.12.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al consilierului local Tomoni Dumitru Trăian şi 
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Făget, 
  În temeiul art. 129  alin.(13) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
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 acordă titlul de ,,Cetăţean de onoare al oraşului Făget’’ 
post-mortem domnului prof.univ.dr. MATUSZ PETRU.   

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 
               -dosar hotărâri,   
                               -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                               -primar. 
 
 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                                            
          SECRETAR  GENERAL     Doica Voinescu Camelia -Mariana       
                Jr.Valentina Sita   
 
                         
 
          Nr.148/ 20  decembrie   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 majorarea valorii  contractului de prestări servicii nr. 2599/08.03.2021 

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

ordinară,  
Având în vedere : 

 -adresa S.C. PEJ COMPANY SRL înregistrată sub nr.13.272/03.12.2021 prin care 

se solicită majorarea tarifului pentru colectare și transport deșeuri menajere și majorarea 
tarifului pentru colectare și transport deșeuri reciclabile din unitatea administrativ- 
teritorială Făget, cu consecință asupra valorii contractului de prestări servicii 

nr.2599/08.03.2021; 
 -raportul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 
implementare proiecte; 

 -Hotărârea Consiliului Local Făget nr,41/04.03.2021 privind adoptarea unor măsuri 
,,în stare de urgență’’ pentru înlăturarea efectelor negative generate de întreruperea 
activității de colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unității administrativ 

teritoriale; 
 -contractul de prestări servicii nr. 2599/08.03.2021 încheiat cu SC PEJ COMPANY 
SRL ce are ca obiect activități de colectare și transport separat al deșeurilor municipale de 

pe raza UAT Făget;  
-referatul de aprobare nr. 9768/133/17.12.2021 al primarului orașului Făget; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 

din cadrul Consiliului local Făget; 
-prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

  În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), 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 și completările ulterioare, 

 
                H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

  Art.1-Începând cu luna ianuarie 2022 se majorează valoarea contractului de 
prestări servicii nr. 2599/08.03.2021, după  cum urmează: 
   1. Pentru     colectarea    și     transportul    deșeurilor     menajere 

 22.500 lei/lună +TVA; 
                               2. Pentru     colectarea      și     transportul    deșeurilor    reciclabile  
6.800 lei/lună +TVA; 

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

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

         -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

         -Serviciului economic, 
         -S.C. PEJ COMPANY SRL , 
         -primar. 

 
               CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL          Doica-Voinescu Camelia-Mariana       

                  Jr.Sita Valentina    
              
 
          Nr.149/ 20  decembrie   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 alocarea din bugetul local a sumei de 3001, 59 lei cu titlul de 
cofinanțare a proiectului ,, EDU_TIPS! EDUcație în sistem outdoor_Ține 

Pasul cu Școala!’’ , id 154050 
 
 

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

-adresa nr.3245/17.12.2021 a Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget, 
prin care se solicită finanțare de la bugetul local cu suma de 3001, 59 lei, ce 
reprezinta 2% din valoarea totala a proiectului ,, EDU_TIPS! EDUcație în 
sistem outdoor_Ține Pasul cu Școala!’’ , id 154050; 

-invitația adresată Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget de către 
Fundația Politehnica Timișoara pentru promovarea unui proiect ce are ca 
obiective: 

1.Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare formală, nonformală și informală pentru 
reintegrarea în educație și formare; 

2.Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire 
și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul 
rural/comunitățile dezavantajate socio-economic; 

3.Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive;  
 -raportul de specialitate nr.13.929/17.12.2021 al Serviciului economic; 

-referatul de aprobare nr. 9768//134/17.12.2021 al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului Orașului Făget și avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind fnanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a) 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.-Ia act de acceptarea invitației de participare la proiectul ,, 
EDU_TIPS! EDUcație în sistem outdoor_Ține Pasul cu Școala!’’ , id 
154050, de către Liceul Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget.   
 
 



 
 
                    Art.2.-Se aprobă cofinanțarea proiectului ,, EDU_TIPS! 
EDUcație în sistem outdoor_Ține Pasul cu Școala!’’, id 154050, cu suma 
de 3001,59 lei, ce reprezintă contribuția Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’Făget. 
                    Art.3.-Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârii  se încredinţează 
Serviciul economic. 
                   Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
     -dosar hotărâri , 
     -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
     -Serviciului economic, 
     -Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget 
             -primar .  
 
 
    
    CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                                            
          SECRETAR  GENERAL     Doica Voinescu Camelia -Mariana       
                Jr.Valentina Sita   
 
 
 
                       
          Nr.150/ 20  decembrie   2021 
             SV/LL/5 ex. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


