
R  O  M  Â  N  I  A              

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea fără plată, în proprietatea Parohiei Reformate Dumbrava-Filiala 

Făget  a terenului în suprafaţă de  705 mp înscris în CF nr. 404624 Făget cu nr. cad. 404624 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

            Având în vedere : 

 -referatul nr. 9.101/21.09.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementare 

proiecte, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului prin care propune transmiterea fără plată în 

proprietatea Parohiei Reformate Dumbrava-Filiala Făget a terenului în suprafaţă de 705 mp, situat în 

oraş Făget, str. Unirii nr.1, înscris în CF nr. 404624 Făget  (Nr. CF vechi 1228 Făget German) cu nr. 

cad. 404624 (nr. top 358/1-2/c Făget German) ; 

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

Consiliului local ; 

 -faptul că terenul identificat mai sus face parte din domeniul privat al oraşului Făget,  se află în 

folosinţa gratuită a unităţii de cult,  nu a făcut obiectul legilor speciale de retrocedare şi reprezintă 

teren aferent construcţiilor (biserică); 

 -prevederile art.1 din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

imobile aflate în  folosinţa unităţilor de cult; 

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

           În temeiul art.36 alin. 2 lit. ,, c’’, alin.5  ,,a’’ şi art.45 alin. 3  din Legea nr.215/2001 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1.-Se transmite fără plată, din proprietatea oraşului Făget, în proprietatea Parohiei 

Reformate Dumbrava-Filiala Făget,  terenul în suprafaţă de  705 mp, situat în oraş Făget, str. Unirii 

nr.1, înscris în CF nr. 404624 Făget  (Nr. CF vechi 1228 Făget German) cu nr. cad. 404624 (nr. top 

358/1-2/c Făget German).   

          Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Serviciul coordonare-

urmărire investiţii, implementare proiecte, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. 

 Art.3.-Primăria oraşului Făget va semna actul notarial de transmitere a proprietăţii. 

  Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

       -dosar hotărâri, 

       -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, 

       -biroului economic, 

      -Serviciul coordonare-urmărire investiţii, implementare proiecte,  

                           amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, 

                 -Parohiei Reformate Dumbrava-Filiala Făget, 

               -primar. 
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