
 
 
 
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 

septembrie  2021 domnul BAȘIU DAN PAUL.  
 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ                              PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Bașiu Dan Paul 
              Jr.Valentina Sita   
              
              

            
 
 
Nr.91/23 septembrie 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 includerea de noi mijloace fixe în Anexa V (bunuri 

proprietate publică) a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare 

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

ordinară,    
                     Având în vedere: 
 -adresa Aquatim S.A. înregistrată sub nr.10.600/14.09.2021 pentru 
transmiterea spre administrare și folosință operatorului Aquatim a 
sistemelor de alimentare cu apă  din satele Bichigi, Temerești și Colonia 
Mică; 
 -referatul de specialitate al Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/87/17.09.2021  al primarului orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice; 
 -prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Hotărârea Consiliului Local nr. 40/16 aprilie 2018 privind transmiterea 
spre administrare și folosință a bunurilor din domeniul public al Orașului 
Făget; 
 -prevederile art. 8 și 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat 
între Aquatim S.A. și Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiș; 
 -prevederile art. 297 alin. (1) lit. a) și anexa 4 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin.(7) lit. n), 
art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
      H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

  Art.1 (1)- Se aprobă transmiterea spre administrare și folosință a 
mijloacelor fixe din anexa la prezenta hotărâre și a terenurilor aferente 
acestora, către Aquatim S.A. pentru a completa Anexa V ,,Lista cu bunurile 
proprietate publică transmise operatorului’’  la Contractul de Delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010 
încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și 
Aquatim S.A. 



  (2)- Mijloacele fixe cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre fac 

parte din domeniul public al Orașului Făget și reprezintă rețele de alimentare 
cu apă, branșamente și racorduri executate în satele Bichigi, Temerești și 
Colonia Mică. 
                   Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei se încredințează 

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte . 
 Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

           -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
         -biroului economic, 
         -Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                   implementare proiecte 
         -Aquatim S.A.,                                                   
                                 -primar. 
 
 
                
              CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                   Bașiu Dan-Paul 
                 Jr.Valentina Sita    
 
  
 

 

 

 

          
        Nr.92/23 septembrie  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 încheierii unui protocol de colaborare între 

Administrația Bazinală de Apă Banat prin Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Timiș și Primăria Orașului Făget pentru realizarea investiției  

,,Lucrare preventivă de apărare împotriva inundațiilor Pârâul Vădana, 
județul Timiș’’, pe teritoriul Orașului Făget, județul Timiș 

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

ordinară,    
Având în vedere: 

-necesitatea luării de măsuri urgente pentru eliminarea factorilor de risc 
existenți, respectiv producerea de inundații care pot pune în pericol bunurile 
persoanelor, măsuri care constau în executarea unor lucrări specifice de 
decolmatare și curățire a malurilor Pârâului Vădana; 

-adresa  Administrației Bazinale de Apă Banat -Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Timiș nr. 2891/03.09.2021 privind încheierea unui 
protocol de colaborare cu  Primăria orașului Făget, pentru realizarea 
investiției ,,Lucrare preventivă de apărare împotriva inundațiilor Pârâul 
Vădana, jud. Timiș’’ pe teritoriul orașului Făget, jud. Timiș; 

-devizele, măsurătorile topografice și extrasul de materiale; 
 -raportul de specialitate nr. 10.547/10.09.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte; 
 -referatul de aprobare nr.9768/82/13.09.2021 al primarului orașului 
Făget; 

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

-prevederile art. 3 lit. a), art. 24 lit. b) și art. 33 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Managament al 
Situațiilor de Urgență; 
  În temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.b) și d), alin. (4) lit. g), alin. 
(7) lit. h) și alin. (9) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
            H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
    Art.1.- Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între 

Administrația Bazinală de apă Banat prin Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Timiș și Primăria Orașului Făget pentru realizarea investiției  ,,Lucrare 
preventivă de apărare împotriva inundațiilor Pârâul Vădana, județul Timiș’’, pe 
teritoriul Orașului Făget, județul Timiș,  în forma prevăzută în anexa ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 



 
   

Art.2.- Se mandatează domnul Marcel Avram- primar al Orașului  
Făget, să semneze protocolul prevăzut la art. 1. 
  Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, implementare proiecte. 
  Art4.-Prezenta hotărâre se comunică: 
        -dosar hotărâri, 
        -Instituției Prefectului-Județul Timiș, 
        -Biroului economic, 
        -Serviciului urbansim și amenajarea teritoriului,  
                                  implementare proiecte, 
        -Administrației  Bazinale de Apă Banat- Sistemul de  
                                 Gospodărire a Apelor Timiș, 
        -primar 
 
 
 
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                           Bașiu Dan Paul       
                Jr.Valentina Sita   
 
              
 
 
          Nr.93 / 23 septembrie   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 desemnarea reprezentantului Orașului Făget  în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației de  
 Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș 

 

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

Având în vedere: 
 -adresa nr. 164/17.08.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiș  privind desemnarea reprezentantului Orașului Făget  în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiș; 
 -referatul de aprobare nr.9768/81/03.09.2021al primarului Orașului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiș, actualizat la data de 27.10.2015; 
 -prevederile art. 7 și art. 12 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, rerepublicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -prevederile art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1)  și alin. (4), art. 44, art. 81 
alin. (1) și alin. (2) și ale art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), 
corroborate cu cele ale art. 136 alin. (1), art. 139 alin (3), art. 140 alin. (1), art. 
196 alin. (1)  lit. a), art. 198 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200 din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
     H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
  Art.1.- Se desemnează domnul Careja Ioan-Dorel, inspector 
superior în cadrul Aparatului de specialitate al primarului -Serviciul urbanism 
și amenajarea teritoriului, implementare proiecte, cetățean roman, născut la 
data de 7 iulie 1969 în comuna Băița, jud. Hunedoara,  domiciliat în oraș 
Făget, Drumul Gladnei nr. 1, sc.A, ap.2, județ Timiș, posesor al CI seria TZ 
nr. 450429 eliberată la data de 06.07.2018 de către S.P.C.L.E.P. Făget, să 
participe la toate adunările generale ale Asociației de Dezvoltare 



Intercomunitară Apă-Canal Timiș, să semneze în numele și pe seama 
Consiliului local Făget orice document va fi necesar pentru modificarea 
statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiș precum și orice alt document va fi necesar în vederea unei 
bune funcționări a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. 
  Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează 

domnul Careja Dorel. 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                -dosar hotărâri, 
        -Instituției Prefectului-Județul Timiș, 
        -A.D.I.-Apă Canal Timiș, 
        -primar 
 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                           Bașiu Dan Paul       
              Jr.Valentina Sita   
 
              
 
 
          Nr.94/ 23 septembrie   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 Organigramei și a Statului de funcții pentru 

personalul din Aparatul de specialitate al primarului și din serviciile 
publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local, valabile cu data de  

1 octombrie 2021 
 

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

ordinară,    
                     Având în vedere: 
 -referatul nr.10.836/17.09.2021 al  inspectorului din cadrul 
compartimentului resurse umane, privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului 
și din serviciile publice înființate prin hotărâri ale Consiliului local, valabile cu 
data de 1 octombrie 2021,  
 -referatul nr.9768/86/17.09.2021 al primarului orașului Făget ; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
  În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și ale 
art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
     H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 
  Art.1.- Se aprobă Organigrama pentru personalul din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice înființate prin 
hotărâri ale Consiliului local, începând cu luna octombrie 2021, conform 
anexei nr. 1. 
  Art.2.- Se aprobă Statul de funcții pentru pentru personalul din 

cadrul  Aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice înființate 
prin hotărâri ale Consiliului local, începând cu luna octombrie 2021, conform 
anexelor nr. 2.și 3. 
  Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează 
Compartimentul resurse umane. 

 
 
 
 
 
 
 



 
  Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 
                -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
        -Biroului economic, 
        -Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
                -primar. 
  
 
 
              CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                   Bașiu Dan-Paul 
                 Jr.Valentina Sita    
 
  
 

 
 

 

          
        Nr.95/23 septembrie  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  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul 
local de contribuabili- persoane fizice- ca efect al împlinirii termenului 

de prescripție    
 
 

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

Având în vedere : 
-referatul nr. 10.838/17.09.2021 al Biroului economic cu privire la  

aprobarea  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local de  
contribuabili-persoane fizice-  ca efect al împlinirii termenului de prescripție, 
pentru persoanele identificate în anexa la prezenta hotărâre ; 

-referatul de aprobare nr.9768/85/17.09.2021 al primarului oraşului 
Făget,  

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile Cap. VII art. 218  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  
  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 aprobă scăderea  obligaţiilor fiscale datorate către 
bugetul local de contribuabili-persoane fizice-  ca efect al împlinirii termenului 
de prescripție, pentru persoanele identificate în anexa la 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, 
                -primar. 
  
 

               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                           Bașiu Dan Paul       
                Jr.Valentina Sita   
 
              
 
          Nr.96 23 septembrie   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 eşalonarea plăţii obligaţiilor fiscale la bugetul local  

datorate de către  numita Lupulescu Mărioara, domiciliată în Oraş Făget 
str. Cloșca  nr. 25 

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

ordinară,   
                     Având în vedere: 
 -solicitarea numitei Lupulescu Mărioara , domiciliată în Oraşul Făget, 
str. Cloșca nr.25, pentru eşalonarea datoriilor restante la plata impozitelor şi 
taxelor la  bugetul local,  a căror valoare totală este de 1.900,00 lei; 
          -referatul biroului economic nr.10.912/17.09.2021  prin care se propune 
acordarea eşalonării obligaţiilor de plată restante către bugetul local, 
evidenţiate la poziţia ROL 1288  localitatea Făget, pe o perioadă de 12 luni; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/83/17.09.2021 al primarului orașului 
Făget; 

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

-prevederile art.185 alin.1 lit.a), alin.2, 3, 4 , 5  lit.a) şi alin.6, din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit. c). şi art. 196 alin.1 lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2  019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
                   Art.1.(1)-Se aprobă eşalonarea plăţii obligaţiilor restante la 
bugetul local, datorate de către numita Lupulescu Mărioara, domiciliată în 
oraşul Făget, str. Cloșca nr.25,  pe o perioadă de 12 luni. 
                            (2)-Rata medie lunară din eşalonare cu scadenţă în 30/31 a 
lunii,  este de  158,33  lei,  la care se adaugă majorările calculate conform art. 
185 alin.3  din Legea nr. 207/2015. 
             (3)-Neplata unei singure tranşe din datoria restantă, în 
termen de 10 zile de la scadenţă, atrage anularea facilităţii acordate la 
eşalonarea datoriilor.  

Art.2-Eşalonarea nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate  
începând cu anul 2021.  
 
 

         

 
 



 
 
  

            Art.3-Cu aducere la îndeplinire a hotărârii, se încredinţează biroul 
economic. 
                   Art.4-Prezenta hotărâre se comunică: 
        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
                -biroului economic, 
        -primar, 
        -celei în cauză. 
 
     
               CONTRASEMNEAZĂ                               PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
             SECRETAR  GENERAL           Bașiu Dan Paul        
                 Jr.Valentina Sita                
 
 
 
        Nr.97/23 septembrie  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 prelungirea contractului de închiriere nr. 8541/30.09.2011- titular AQUATIM 
S.A. - ce are ca obiect  spaţiul în            

                    suprafaţă de 119,30 mp, cu destinația de sediu Sucursala       
                                     Făget,  situat în Făget, str. A.Iancu nr. 15 
 

 

Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa  
ordinară,    
     Având în vedere: 
 -adresa nr. 10.767/16.09.2021 a AQUATIM S.A.,  prin care solicită prelungirea pe o 
perioadă de 5 ani a contractului de închiriere  nr.8541/30.09.2011, ce are ca obiect spaţiul 
în suprafaţă de 119,30 mp, cu destinaţia de sediu- Sucursala Făget, situat în Făget, str. 
A.Iancu  nr. 15;  

-raportul de specialitate al biroului economic cu propunerea de prelungire a  
contractului de închiriere descris mai sus; 
          -referatul  de  aprobare  nr. 9768/84/17.09.2021 al  primarului oraşului Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi 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 până la data de 30.09.2023 contractul de închiriere  

nr.8.541/30.09.2011, titular AQUATIM S.A.., ce are ca obiect spaţiul în suprafaţă de 
119,30  mp, cu destinaţia de sediu –Sucursala Făget, situat în Făget, str. A.Iancu  nr. 15. 
                      Art.2.-Biroul economic va proceda la încheierea actului adiţional la 
contractul de închiriere. 
                    Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 
           -dosar hotărâri, 
           -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
           -Biroului economic, 
                     -Aquatim S.A,                                  
           -primar. 
 
 
 
            CONTRASEMNEAZĂ                            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                      Bașiu Dan Paul       
                 Jr.Valentina Sita   
 
              
 

 
          Nr.98/ 23 septembrie  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  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul 
local de S.C. SORAL S.R.L, ca urmare a radierii acesteia din evidențele  

Oficiului  Registrului Comerţului   
 

 

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

Având în vedere : 
-referatul nr. 10.835/17.09.2021 al Biroului economic cu privire la  

aprobarea  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local de  S.C. 
SORAL S.R.L., ca urmare a radierii acesteia  din evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului; 

-referatul de aprobare nr.9768/85/17.09.2021 al primarului oraşului 
Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile Cap. XII art. 266 alin.(4)  şi Titlul IV art. 90 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare,  
  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 aprobă scăderea  obligaţiilor fiscale datorate către 

bugetul local de  S.C. SORAL S.R.L., ca urmare a radierii acesteia din 
evidențele  Oficiului  Registrului Comerţului. 
  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. 
  
 

               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                           Bașiu Dan Paul       
                Jr.Valentina Sita   
 
        
          Nr.99/ 23 septembrie   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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  
,, Reţele de apă-apă uzată în localitatea Băteşti, oraşul Făget, judeţul 

Timiş 
 

                   

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

                   Având în vedere: 
-Adresa SC ARIA CONSTRUCT SRL nr. 712/20.09.2021 prin care 

solicită modificarea valorii cotei contribuției asiguratorii cu manoperă la 
contractul de lucrări nr.10.730/16.11.2018, datorită aplicării prevederilor OUG 
nr.114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 
a unor măsuri fiscal-bugetare, de la 0,337% la 2,25%;           
 -referatul înregistrat sub nr.10.895/21.09.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului  prin care se propune actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea 
Băteşti, oraşul Făget, judeţul Timiş’’, 
 -referatul de aprobare nr.9768/87/21.09.2021 al primarului orașului 
Făget;  

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

-Contractul  de finanţare MDRAP nr. 1912/06.03.2018, înregistrat la 
Primăria oraşului Făget cu nr. 2823/19.03.2018, pentru realizarea obiectivului 
,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Băteşti, oraşul Făget, judeţul 
Timiş’’ prin PNDL II, 

-Contractul de lucrări nr. 10.730/16.11.2018, în valoare de 7.656.221,53  
lei, TVA inclus; contractul  include  proiectarea şi executarea lucrărilor, a fost  
adjudecat prin procedura achiziţiei publice  în SEAP de către SC ARIA 
CONSTRUCT  SRL; 

-necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, conform Listei 
consumurilor cu mâna de lucru, prin suplimentarea cu 49.095,80 lei cu TVA 
pentru eficientizarea investiţiei; 

-actualizarea Contractului de lucrări nr. 10.730/16.11.2018   la valoarea 
de 7.705.317,33 lei cu TVA; 

 
 
 
 
 
 
 



  Văzând: 
-Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţie ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Băteşti, oraşul Făget, 
judeţul Timiş, actualizat după procedura de achiziţie publică; 

În conformitate cu:  
-capitolul III art.6 şi art. 7 alin.2 lit. ,,b’’’ din Instrucţiunea privind 

ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială- publicat la data 
de 21.12.2018; 

-prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.,,c’’, alin.5 lit.,,c’’ şi art.45 
alin.1 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Băteşti, oraşul Făget, 
judeţul Timiş  a cărui valoare totală va fi de 8.214.411,84 lei cu TVA.        
  Art.2.-Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor în 
cuantum de 366.294,50 lei cu TVA, conform art. 8 din Normele metodologice 
din PNDL. 
                   Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte primarul oraşului Făget dl.Marcel Avram. 

 Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică: 
           -dosar hotărâri , 
         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 
         -biroului economic, 
         -Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului,  
                                   implementare proiecte 
         -Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei  
                                   Publice şi Fondurilor Europene – Direcţia Generală                         
                                   Dezvoltare Regională şi Infrastructură,                                                   
                                 -primar. 
 
 
                
              CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                   Bașiu Dan-Paul 
                 Jr.Valentina Sita    
 
 
 

             
             
        Nr.100/23 septembrie  2021 
          SV/LL/6 ex. 

  
 

 
 



 
 
 
    

 


