
 
 
 
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 iunie 

2021 doamna ANTĂNAS MIHAIELA-MIRELA. 
 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ                             PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                Antănas Mihaela-Mirela        
              Jr.Valentina Sita   
              
              
            
 
                                                                             
          Nr.62/ 28 iunie  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  execuţia  bugetului de venituri şi cheltuieli la data de  
31 martie 2021 

 
       Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

 -referatul de aprobare nr. 9768/ 57 /28.05.2021 al primarului oraşului 
Făget; 
 -raportul biroului economic privind execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli la data de 31 martie 2021 ; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local Făget; 
 -prevederile art.20 alin.1 lit. ,,c’’ şi art. 49 alin. 12 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 -prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1917/2005-Partea I Capitolele I-VI din Ordinul nr. 1917/2005  pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.b), 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 aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
unităţii administrativ-teritoriale Oraş Făget la data de 31 martie 2021, 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, 
                 -Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice      
                          -primar    
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL            Antănas Mihaiela-Mirela          
               Jr.Valentina Sita       
                          
Nr.63/ 28 iunie 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 al Orașului Făget pe anul  2021-  
varianta Iunii iunie 

 
 

                  Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
Având în vedere : 

 -referatul de aprobare nr. 9768/64/18.06.2021 al primarului Orașului 
Făget; 
 -adresa nr. 2870/17.06.2021 a Spitalului Orășenesc Făget privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Făget pe luna 
iunie 2021 cu suma de 231.300 lei; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local Făget; 
 -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 iunie, cu suma de 231.300 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            Antănas Mihaiela-Mirela          
                           
                                                                             
Nr.64 / 28 iunie 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 
 S.C. ROMŞTRAND S.A.  pentru anul 2021 

 
         

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 9768/54/28.05.2021 al primarului Orașului Făget; 
-raportul de specialitate nr. 7308/28.05.2021 al biroului economic  prin care se 

propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ROMȘTRANS S.A. pentru 
anul 2021 precum şi estimările pentru perioada 2022-2023 aşa cum acesta a fost aprobat 
de AGA  prin Hotărârea nr. 7/25.05.2021; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget; 
 -calitatea de acţionar majoritar al Consiliului Local Făget la S.C. ROMŞTRAND 
S.A.; 

-prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi 
a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-cu respectarea prevederilor art.4 alin.1 lit. ,,c’’ din Ordonanţa nr.26/2013  privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

-cu respectarea art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
republicată, 
                    În temeiul art. 129 alin. (3) lit. d)., art. 196 alin. (1) lit.a). din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
  Art.1.-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ROMŞTRAND S.A. 

pe anul 2021 precum şi estimări pentru perioada 2022-2023, conform anexelor nr. 1-5.                            
                     Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                  -S.C. ROMŞTRAND S.A.   
        -biroului economic, 
        -primar. 
 
 
 
                  CONTRASEMNEAZĂ                                     PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                 SECRETAR GENERAL                    Antănas Mihaiela-Mirela 
                    Jr.Valentina Sita                
                                                                                                           
           
 
          
          Nr.65/28 iunie  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 bugetului de venituri şi cheltuieli al   
S.C. CONS PRIFAD  S.R.L. pentru anul 2021 

 

 

                       Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 9768/55/28.05.2021 al primarului Orașului Făget; 
-raportul de specialitate nr. 7309/28.05.2021 al Biroului economic, prin care se 

propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CONS PRIFAD S.R.L. pentru 
anul 2021 precum şi estimările pentru perioada 2022-2023 aşa cum acesta a fost aprobat 
de AGA  prin Hotărârea nr. 1/23.01.2021; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget; 
 -calitatea de unic acţionar al Consiliului Local Făget la S.C. CONS PRIFAD S.R.L. ; 

-prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi 
a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-cu respectarea prevederilor art.4 alin.1 lit. ,,c’’ din Ordonanţa nr.26/2013  privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

-cu respectarea art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
republicată, 
  În temeiul art. 129 alin. (3) lit. d)., art. 196 alin. (1) lit.a). din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
  Art.1.-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. CONS PRIFAD 

S.R.L. pe anul 2021 precum şi estimări pentru perioada 2022-2023 conform anexelor nr. 
1-5. 

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

  CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL            Antănas Mihaiela-Mirela          
                 Jr.Valentina Sita    

  
        
                                                         
Nr.66/ 28 iunie 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 

 S.C.TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA S.A.  pentru anul 2021 
 

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 
  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 9768/56/28.05.2021 al primarului Orașului Făget; 
-raportul de specialitate nr. 7310/28.05.2021 al biroului economic  prin care se 

propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT MIXT 
FĂGEȚEANA S.A. pentru anul 2021 precum şi estimările pentru perioada 2022-2023 aşa 
cum acesta a fost aprobat de A.G.O.A  prin Hotărârea nr. 7/25.05.2021; 

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

-calitatea de acţionar majoritar al Consiliului Local Făget la S.C. TRANSPORT 
MIXT FĂGEŢEANA S.A.; 

-prevederile  Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-cu respectarea prevederile art. 4 alin. 1 lit. ,,c’’ din Ordonanta Guvernului nr. 
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

-cu respectarea art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
republicată, 
          În temeiul art. 129 alin. (3) lit. d)., art. 196 alin. (1) lit.a). din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
  
            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
  Art.1.-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT MIXT 
FĂGEŢEANA S.A.  pe anul 2021 precum şi estimări pentru perioada 2022-2023 conform 
anexelor nr. 1-5. 

Art. 2.-Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                  -S.C. TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA S.A.   
        -biroului economic, 
        -primar. 
 
   
 
                  CONTRASEMNEAZĂ                                     PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                 SECRETAR GENERAL                    Antănas Mihaiela-Mirela 
                    Jr.Valentina Sita                
                                                                                                           
                    
          Nr.67/28 iunie  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 vânzarea terenului  în suprafaţă de  580 mp  
situat în Făget, sat Colonia Mică nr.121 

 

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară,   
  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 9768/58/28.05.2021 al primarului oraşului Făget; 
-studiul de oportunitate nr. 6219/24.05.2021 întocmit de către Serviciul urbanism şi 

amenajarea teritoriului, implementare proiecte,  prin care se propune vânzarea terenului în 
suprafaţă de 580 mp situat în Făget, sat Colonia Mică nr.121, înscris în CF nr. 400878 
Făget cu nr.cad.400878 ; 

-solicitarea domnului GHERGHINA ADRIAN PETRICĂ, proprietar al construcţiei  
,,Casă familială P+M’’, situată în Făget, Colonia Mică nr. 121, edificată pe terenul înscris în 
CF nr. 400878 Făget pentru cumpărarea terenului; 

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget; 
 -faptul că terenul  face parte din domeniul privat al oraşului Făget; 

-posibilitatea conferită concesionarului (potrivit prevederilor contractului de 
concesiune asupra terenului) de a solicita proprietarului (după intabularea construcţiilor), 
cumpărarea terenului; 
 -raportul de evaluare a terenului întocmit de evaluator, potrivit căruia valoarea de 
piaţă a terenului este de 9.898 lei (fără TVA) ; 

-prevederile art. 354, art. 355, art. 363 alin.(2), art. 364 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu art. 1730 din 
Codul Civil ; 
                     În temeiul art.129 alin. (6) lit. b), art.139 alin.(2) şi art. 196 alin. (1 ) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.-(1) Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 580 mp situat în 
Făget, sat Colonia Mică  nr.121, înscris în CF nr. 400878 Făget  cu nr.cad.400878 către 
proprietarul construcţiei ,,Casa familială P+M’’,  respectiv GHERGHINA ADRIAN-
PETRICĂ. 
                                  (2) Preţul de vânzare  este cel stabilit prin raportul de evaluare şi 
anume  9.898 lei (fără TVA). 
  Art.2.-Se împuterniceşte primarul oraşului Făget dl.Marcel Avram să 
semneze contractul de vânzare-cumpărare. 

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 
                                   -dosar hotărâri, 
                -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
      -Biroului economic, 
      -Serviciului  urbanism şi amenajarea teritoriului, implementare                               
                                     proiecte,  
                                   -notarului public, 
                                   -celui în cauză, 
                -primar. 
                             
               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL              Antănas Mihaiela-Mirela    
                 Jr.Valentina Sita                
                                                                             
Nr._68/ 28 iunie  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 vânzarea terenului  în suprafaţă de 306 mp  
situat în Făget, sat Begheiu Mic nr. 42 A  

 
Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară,   

  Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr. 9768/59/28.05.2021 al primarului oraşului Făget; 

 -studiul de oportunitate nr.7212/26.05.2021 întocmit de către Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune vânzarea terenului în 
suprafaţă de 306  mp. situat în Făget, sat Begheiu Mic nr. 42 A , înscris în CF nr.401639  
cu nr.top. 31/b Begheiu Mic, proprietatea Oraşului Făget ; 

-notificarea privind intenţia de vânzare a terenului înregistrată sub nr. 7041 din 
20.05.2021; 

-adresa SOCIETĂȚII COOPERATIVA CONSUMCOOP Făget înregistrată sub nr. 
7212/26.05.2021 prin care înştiinţează Consiliul local asupra intenţiei de achiziţionare a 
terenului în suprafaţă de 306 mp, înscris în CF nr. 401639 cu nr. top. 31/b, pe care au 
edificate construcţii;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului local Făget; 
 -faptul că imobilul-teren în suprafaţă de 306  mp face parte din domeniul privat al 
oraşului şi pe acesta sunt edificate construcţii ,,magazin sătesc cu bufet’’ proprietatea 
SOCIETĂȚII COOPERATIVA CONSUMCOOP Făget ; 
 -prevederile art. 1730 din Noul Cod Civil şi ale art.123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care conferă dreptul proprietarului construcţiilor  să-şi exercite dreptul de preemţiune la 
vânzarea terenului ; 
  -raportul de evaluare a terenului întocmit de către evaluator autorizat 
ANEVAR, potrivit căruia valoarea de piaţă a terenului este de 5.740 lei (fără TVA) ;  
  În temeiul art.36 alin.2 lit. ,,c’’, alin. 5 lit. ,,b,’’ şi art.45 alin.3 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1.-Se aprobă vânzarea  terenului în suprafaţă de  306 mp. situat în 
Făget, sat Begheiu Mic nr.42 A,  înscris în CF nr. 401639  cu nr.top. 31/b Begheiu Mic, 
către proprietarul construcţiilor ,,magazin sătesc cu bufet’’, respectiv SOCIETATEA 
COOPERATIVA CONSUMCOOP Făget . 
            Preţul de vânzare este de 5.740  lei (fără TVA). 
                  Art.2.-Se imputerniceşte primarul oraşului  Făget să semneze contractul de 

vânzare- cumpărare. 
                       Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează  Serviciul 

urbanism și  amenajarea teritoriului, implementarea proiectelor.    
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
CONTRASEMNEAZĂ                                              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 

                     SECRETAR GENERAL                     Antănas Mihaiela-Mirela 
                      Jr. Valentina Sita                                             
 
Nr.69/ 28 iunie  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 atribuirea de număr cadastral  drumului de exploatare DE 2239 
                                                                  
 

Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară,      
           Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr. 9768/62/17.06.2021 al primarului oraşului Făget; 
-raportul de specialitate al Serviciului urbansim și amenajarea teritoriului, 

implementare proiecte nr. 7984/16.06.2021 prin care se propune înscrierea în Cartea 
funciară a  drumului   de   exploatare   identificat sub nr.cad. DE 2239, în suprafaţă de 
4717 mp, situat pe teritoriul localității Bătești- proprietatea publică a Orașului Făget ; 

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

-planul de amplasament  şi de delimitare a terenului, precum şi planul de ansamblu 
întocmit de către inginer Gherghina Viorel, persoană fizică autorizată, anexate; 

-prevederile art. 27 şi 34 alin. 1 din Legea cadastrului şi  publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 republicată şi Ordinul nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
                    În temeiul  art.139 alin. 3 lit. ,,g’’  şi art. 196 alin. 1 lit.a)   din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
                                   H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
                       Art.1.-Se aprobă atribuirea de număr cadastral şi înscrierea în Cartea 

funciară  a  drumului  de  exploatare identificat  sub  nr.cad.  DE 2239,  în suprafaţă  de  
4.717 mp, situat pe teritoriul localității Bătești. 
                        Art.2.-Drumul de exploatare aparţine domeniului public al oraşului Făget, 
conform art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019  privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se află în administrarea 
Consiliului local, este în circuitul civil, nu este înscris în CF, nu face obiectul nici unui litigiu 
şi nu a fost revendicat în condiţiile legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 

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

CONTRASEMNEAZĂ                                              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
                     SECRETAR GENERAL                     Antănas Mihaiela-Mirela 
                      Jr. Valentina Sita                                               
 
                    
 
Nr.70/ 28 iunie  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  rectificarea înscrierii  în CF nr. 404509  Făget cu nr. top 55/a  
Făget German 

 
 

 Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară,                              

                   Având în vedere: 
 -referatul de aprobare nr. 9768/63/16.06.2021 al primarului orașului 
Făget; 
 -raportul de specialitate nr. 7985/16.06.2021 al  Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte,privitor la propunea efectuării 
unor modificări în CF nr. 404509 Făget, respectiv: 
   -modificarea suprafeței totale de teren înscrise în CF nr. 
404509 Făget de la 1187 mp așa cum figurează în Cartea funciară, la 
suprafața reală de 873 mp, precum și, 
  -dezmembrarea imobilului în două loturi, astfel:  
  -lot 1 cu suprafața de 702 mp; 
  -lot 2 cu suprafața de 171 mp.  

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

-planul de amplasament  şi de delimitare a terenului întocmit de 
persoană fizică autorizată în domeniul topometriei; 

-faptul că imobilul situat în  intravilanul orașului Făget pe Calea 
Lugojului nr. 48,   aparţine domeniului public al Oraşului Făget, este în 
administrarea Consiliului local, se află în circuitul civil, nu face obiectul nici 
unui litigiu și nu a fost revendicat în condițiile legii;  

-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 modificarea suprafeței totale de teren înscrise 
în CF nr. 404509 Făget de la 1187  mp la 873 mp.    
                       Art.2.-Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 
404509 cu suprafața de 873 mp în două loturi, astfel: 

-lot 1 cu suprafața de 702 mp; 
  -lot 2 cu suprafața de 171 mp. 
 
 
 



 
 
                 Art.3.-Imobilul înscris în CF nr. 404509  aparţine domeniului public 
al oraşului Făget, se află în administrarea Consiliului local, este în circuitul 
civil,  nu face obiectul nici unui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţiile legii. 
                 Art.4.-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            Antănas Mihaiela-Mirela                                          
                  Jr.Valentina Sita      
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R  O  M  Â  N  I  A                                                                                            
JUDEŢUL TIMIŞ                                                          
ORAŞUL FĂGET                         
CONSILIUL LOCAL 
 
                                             H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea de număr cadastral  în vederea înscrierii în Cartea 
funciară a drumului comunal DC 98- traseu Făget-Bichigi-Povârgina-

Bunea Mare , județul Timiș                                                                  
 
    Consiliul local al Oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară,       

           Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr. 9768/66/25.06.2021 al primarului oraşului 

Făget; 
-raportul de specialitate al Serviciului urbansim și amenajarea 

teritoriului, implementare proiecte nr. 8236/25.06.2021 prin care se propune 
înscrierea în Cartea funciară a  drumului  comunal DC 98- traseu Făget-
Bichigi-Povârgina-Bunea Mare, județul Timiș, traseu compus, conform 
documentației tehnice cadastrale, întocmită de către firmă specializată, din 
următoarele  parcele cadastrale : 

 -DC  58, DS 57, DS 38/1 , DS 32- străzi în intravilanul localității 
Bunea Mare ; 

 -DC 813- drum comunal în extravilan traseul Bunea Mare-
Povârgina ; 

 -DS 14/1, DS 13- străzi în intravilanul  localității Povârgina ; 
 -DC 1324-drum comunal în extravilan traseul Povârgina-Bichigi ; 
 -DC 483-drum comunal în intravilanul localității Bichigi ; 
 -DC 1527, DC 1543-drum comunal în extravilan traseu Bichigi-

Făget ; 
-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local Făget; 
-documentația tehnică aferentă ;         

-poziția 27 din Anexa 6- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Orașului Făget, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 ;                                            

-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 în favoarea Orașului Făget a  drumului comunal DC 98- 
traseu Făget-Bichigi-Povârgina-Bunea Mare, județul Timiș, conform 
identificării din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



 
 
  Art.2.-Drumul comunal DC 98- traseu Făget-Bichigi-Povârgina-
Bunea Mare, județul Timiș aparţine domeniului public al oraşului Făget, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002. Se află  în administrarea 
Consiliului local, este în circuitul civil, nu este înscris în CF, nu face obiectul 
nici unui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţiile legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 
     -dosar hotărâri, 
     -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, 
     -Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,  
                               implementare  proiecte,  

                              -biroului economic, 
     -O.C.P.I.Timiș, 
     -primar. 
      
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
        SECRETAR GENERAL           Antănas Mihaiela-Mirela 
            Jr. Valentina Sita                                               
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