
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 lunii 
septembrie  

       
 

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

Având în vedere : 
-raportul de specialitate nr. 11.205/29.09.2021 al Biroului economic  

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- 
varianta lunii septembrie, ca urmare a repartizării sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adăugată; 
 -referatul de aprobare nr. 9768/89/.30.09.2021 al primarului Orașului 
Făget;  

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local;  
 -prevederile art. 15 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale; 
 -prevederile capitolului II, secţiunea I, art.7, alin. 13 din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
                 În   temeiul   art.  129   alin. 4  lit. a)  şi  art.196 alin 1 lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

         H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

                    Art.1.-Se rectifică bugetul local pe anul 2021-varianta lunii 
septembrie, 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  , 
           -biroului economic, 
           -D.G.R.F.P. Timiş, 
                   -primar . 
 
 

               CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL                            Bașiu Dan Paul       
                Jr.Valentina Sita   
 
              
 
          Nr.101/ 30 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  
,, Reţele de apă-apă uzată în localitatea Begheiu Mic, oraşul Făget, 

judeţul Timiş 
 

                   

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

-Adresa SC LAZETI  SRL înregistrată sub nr. 11.188/29.09.2021 prin 
care se solicită modificarea valorii cotei contribuției asiguratorii cu materialele 
pentru restul de executat la contractul de execuție lucrări nr. 
7578/07.09.2020,  ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr. 15/2021 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare;          
 -referatul înregistrat sub nr.11.208/29.09.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reţele de apă-apă 
uzată în localitatea Begheiu Mic, oraşul Făget, judeţul Timiş’’, 
 -referatul de aprobare nr.9768/90/30.09.2021 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. 1.677/24.07.2019, înregistrat la 
Primăria oraşului Făget cu nr. 7.062/14.08.2019, pentru realizarea 
obiectivului ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Begheiu Mic, oraşul 
Făget, judeţul Timiş’’ prin PNDL II, 

-Contractul de lucrări nr. 7578/07.09.2020, în valoare de 5.347.188,70  
lei, TVA inclus; contractul  include  proiectarea şi executarea lucrărilor și a 
fost  adjudecat prin procedura achiziţiei publice  în SEAP de către SC LAZETI  
SRL; 

-necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, prin 
suplimentarea cu 591.219,37 cu TVA ; 

-actualizarea Contractului de lucrări nr. 7578/07.09.2020   la valoarea 
de 6.213.692, 74  lei cu TVA; 

  Văzând: 
-Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţie ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Begheiu Mic, oraşul Făget, 
judeţul Timiş, actualizat; 

În conformitate cu:  
-prevederile art. 2 alin.(10), (11) și (12) din OUG nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
-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 Begheiu Mic, oraşul Făget, 
judeţul Timiş  a cărui valoare totală va fi de 6.748.736, 59   lei cu TVA.        
  Art.2.-Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor în 
cuantum de 352.009,47  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, Lucrărilor Publice și                                    
                                   Administratiei                           
                                  -primar. 
 
 
                
              CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                   Bașiu Dan-Paul 
                 Jr.Valentina Sita    
 
 
 
             
             
        Nr._102/30  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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  
,, Reţele de apă-apă uzată în localitatea Bătești, oraşul Făget, judeţul 

Timiş 
 

                   

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

-Adresa SC ARIA CONSTRUCT  SRL înregistrată sub nr. 
10.651/14.09.2021 prin care se solicită modificarea valorii cotei contribuției 
asiguratorii cu materialele pentru restul de executat la contractul de execuție 
lucrări nr. 10.730/16.11.2018,  ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;   

-referatul înregistrat sub nr.11.207/29.09.2021 al Serviciului urbanism și 
amenajarea teritoriului, implementare proiecte, prin care se propune 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reţele de apă-apă 
uzată în localitatea Bătești, oraşul Făget, judeţul Timiş’’, 
 -referatul de aprobare nr.9768/91/30.09.2021 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. 1.912/06.03.2018, înregistrat la 
Primăria oraşului Făget cu nr. 2823/19.03.2018, pentru realizarea obiectivului 
,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Bătești, oraşul Făget, judeţul 
Timiş’’ prin PNDL II, 

-Contractul de lucrări nr. 10.730/16.11.2018, în valoare de 7.705.317,34  
lei, TVA inclus; contractul  include  proiectarea şi executarea lucrărilor și a 
fost  adjudecat prin procedura achiziţiei publice  în SEAP de către SC ARIA 
CONSTRUCT SRL; 

-necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, prin 
suplimentarea cu 466.098,95 lei cu TVA ; 

-actualizarea Contractului de lucrări nr. 10.730/16.11.2018   la valoarea 
de 8.171.416,29  lei cu TVA; 

  Văzând: 
-Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţie ,,Reţele de apă-apă uzată în localitatea Bătești, oraşul Făget, 
judeţul Timiş, actualizat; 

În conformitate cu:  
-prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
-prevederile art. 2 alin.(10), (11) și (12) din OUG nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
 



 
 

  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 Bătești, oraşul Făget, 
judeţul Timiş  a cărui valoare totală va fi de 8.680.510,79   lei cu TVA.        
  Art.2.-Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor în 
cuantum de 384.917,25  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, Lucrărilor Publice și                                    
                                   Administratiei                           
                                  -primar. 
 
 
                
              CONTRASEMNEAZĂ                           PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
                      SECRETAR                   Bașiu Dan-Paul 
                 Jr.Valentina Sita    
 
 
 
             
             
        Nr.103/30  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  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul 
local de PFA Broicea Doru- ca efect al împlinirii termenului de 

prescripție    
 
 

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

Având în vedere : 
-referatul nr. 11.214/29.09.2021 al Biroului economic cu privire la  

aprobarea  scăderii obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local de PFA 
Broicea Doru - ca efect al împlinirii termenului de prescripție; 

-referatul de aprobare nr.9768/92/30.09.2021 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 PFA Broicea Doru -  ca efect al împlinirii termenului de 
prescripție. 
  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.104/ 30 septembrie   2021 

            SV/LL/4 ex. 

 



 

 
 
 
 


