
R  O  M  Â  N  I  A                                                                                      

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

                                                               H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Timiş, în perioada 2014-2020’’-Oraşul Făget 

 

Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

-analiza ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020’’-Oraşul Făget; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local ; 

  Ţinând cont de prevederile: 

 -Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 (OS 3.2); 

 -Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

-cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională, 

  În temeiul art. 36 alin. 2 lit. ,,b’’ şi ,,c’’, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. ,,b’’ si 

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 Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici 

actualizaţi cuprinşi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind 

,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, 

în perioada 2014-2020-Oraşul Făget. 

  Art.2.-Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzută la Art.1, se asigură din: 

fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de 

stat, alocaţii de la bugetele locale şi constribuţia operatorului regional AQUATIM SA (fonduri 

proprii sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale/bănci comerciale). 

  Art.3.- Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află 

în domeniul public al oraşului Făget. Aceste terenuri (imobile) sunt  disponibile exclusiv 

pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

  Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se împuterniceşte primarul oraşului 

Făget. 

  Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică: 

      -dosar hotărâri, 

      -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

      -Serviciului coordonare-urmărire, implementare proiecte,  

                                    amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; 

      -Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; 

      -primar. 
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