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

  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 
personalul  din  Aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile 

publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului local 
 
 

                  Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 
 -referatul nr.9768/13//06.01.2021 al primarului Oraşului Făget; 

-referatul  inspectorului din cadrul compartimentului resurse umane , 
înregistrat  cu nr.130/08.01.2021 prin care se propune aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din Aparatul de 
specialitate al primarului  şi din serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale 
Consiliului local, fără modificarea funcţiilor publice, din cadrul acestora; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Făget; 
          -prevederile art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 -prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, 
                  În temeiul prevederilor art. 129 alin .2,  lit. a),  alin. 3 lit.c) şi ale 
art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
                                             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
   Art.1.-Se aprobă Organigrama pentru personalul din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului şi din  serviciile publice înfiinţate prin 
hotărâri ale Consiliului local, începând cu anul 2021, conform anexei nr.1. 
                   Art.2-Se aprobă Statul de funcţii pentru personalul din Aparatul 
de specialitate al primarului şi din serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale 

Consiliului local, conform anexelor 2 şi 3. 
                    Art.3.-Salariile  de  bază  ale funcțiilor publice și funcţiilor 
contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Orașului Făget 
precum şi din cadrul serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului 
local, aplicabile începând  cu data de 1 ianuarie  2021,  se menţin la nivelul 
datei de 31 decembrie 2020. 
 



 
 
 
  Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Compartimentul resurse umane. 
                   Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică : 

           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
           -Compartimentului resurse umane, 
           -Biroului economic, 
           -primar, 
           -afişaj. 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL            Başiu Dan Paul 
              Jr.Sita Valentina   
              
  
 
  Nr.1/14 ianuarie  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 reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular pentru anul şcolar 2021-2022 din unitatea administrativ-

teritorială Oraş Făget 
 
 

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 
 -adresa nr. 11.453/02.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş 
prin care solicită transmiterea ,,Proiectului cu privire la 
organizarea/reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular pentru anul şcolar 2021-2022’’ din unitatea administrativ-
teritorială Oraş Făget; 
 -adresa nr. 2881/09.11.2020 a Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget şi 
adresa nr.1186/09.11.2020 a Grădiniţei cu Program Prelungit Făget cu 
propuneri privind numărul de instituţii de învăţământ care vor fi menţinute în 
unitatea administrativ-teritorială; 

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

-avizul conform nr.14.593/21.12.2020 al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş;       
 -prevederile art.19, art.61 alin.1, 2, 5, art.94 alin.2 lit.,,d’’,art. 95 alin.1 lit. 
,,o’’ din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -prevederile art. 24 alin. (3) lit. a) şi b) din   Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 5.559/21.09.2019  pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de  preşcolari  şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular , precum  şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţior de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 
2021-2022, 
        În temeiul art.129 alin.7 lit.a) şi a art.196 alin.1 lit. a) din din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 
                                                H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
  Art.1.-Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat pentru anul şcolar  2021-2022 din unitatea administrativ-teritorială 
Oraş Făget, conform anexei nr.1. 
 
 



 
 
 
           Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 
           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
           -Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, 
           -Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’, 
           -Grădiniţei cu Program Prelungit, 
           -Biroului economic, 
           -primar, 
           -afişaj. 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL            Başiu Dan Paul 
              Jr.Sita Valentina   
              
  
 
  Nr.2/14 ianuarie  2021 
  SV/LL/8 ex. 
  
                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R  O  M  Â  N  I  A            
JUDEȚUL TIMIȘ        
ORAȘUL FĂGET                   
CONSILIUL LOCAL 
 

                                               H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea până la data de 31.07.2022 a contractului de 

comodat pentru spaţiul în suprafaţă de 188,97 mp,  situat în Oraşul 
Făget, Aleea Traian Vuia nr. 4, înscris în CF 400715 identificat cu nr. top 

7/a/1/a/2/2, pentru desfăşurarea activităţii Centrului educaţional 
,,Patriarh Miron Cristea’’ 

 
 

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 
 -Hotararea Consiliului local nr.6/20 februarie 2010 privind asocierea cu  
Mitropolia Banatului-Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei la implementarea 
proiectului ,,Reţea interregionala de centre educaţionale’’ si contractul de 
comodat nr. 6833/29.07.2010 ce are ca obiect cedarea cu titlu gratuit a 
dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 188,97 mp,  situat în 
Oraşul Făget, Aleea Traian Vuia nr. 4, înscris în CF 400715 identificat cu nr. 
top 7/a/1/a/2/2, pentru desfăşurarea activităţii  Centrului educaţional de zi 
,,Patriarh Miron Cristea’’, 
           -Hotărârea Consiliului local nr.66/28 iunie 2018 privind transmiterea în 
folosinţă gratuită Mitropoliei Banatului-Arhiepiscopia Timişoarei a clădirii 
situate în Făget, Calea Lugojului nr. 39 înscris în CF nr. 402578 cu nr. cad. 
402578 pentru funcţionarea centrului de zi ,,Patriarh Miron Cristea ‘’ şi 
Protocolul de predare –primire încheiat între părţi; 
        -necesitatea prelungirii  contractului de comodat nr. 6833/29.07.2010 
pentru desfăşurarea activităţii  Centrului educaţional de zi ,,Patriarh Miron 
Cristea’’, până la finalizarea lucrărilor de amenajare şi transferare a 

activităţilor în clădirea de pe Calea Lugojului nr. 39; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local Făget. 
     În temeiul prevederilor art. 129 alin .2,  lit. c),  alin. 6 lit.a) şi ale art. 
196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
   Art.1.-Se aprobă prelungirea a contractului de comodat  nr. 
6833/29.07.2010  ce are  ca obiect  spaţiul în suprafaţă de 188,97 mp, situat 
în Oraşul Făget, Aleea Traian Vuia nr. 4, înscris în CF 400715 identificat cu 
nr. top 7/a/1/a/2/2, pentru desfăşurarea activităţii Centrului educaţional de zi 
,,Patriarh Miron Cristea’’ până la data de 31.07.2022. 
 
 



 
 
 
 
                   Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică : 

           -dosar hotărâri , 
           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 
           -Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Timişoarei, 
           -Liceului Teoretic ,,Traian Vuia’’ Făget,           
           -primar, 
            
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
          SECRETAR  GENERAL            Başiu Dan Paul 
              Jr.Sita Valentina   
              
  
 
  Nr.3/14 ianuarie  2021 
  SV/LL/5 ex. 
  
 
        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


	H O T Ă R Â R E

