
R O M Â N I A         

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1.859 mp înscris în CF nr. 

400384 cu nr. cad. 400384 Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  în vederea realizării obiectivului 

de investiţii  ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii , judeţul Timiş, oraşul Făget, str. 

Stadionului nr. 1 bis’’ 

 

  Consiliul local  al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

 -adresa nr. 8100/07.05.2018 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin care se comunică 

includerea la finanţare în anul 2018 a obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, judeţul Timiş, oraşul Făget, str. Stadionului nr. 1 bis’’; 

 -referatul nr. 5242/25.06.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea 

proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului prin care se propune transmiterea în folosinţă 

gratuită a terenului în suprafaţă de 1.859 mp, înscris în CF nr. 400384 cu nr. cad. 400384, Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţă pe durata execuţiei investiţiei  şi asigurarea din bugetul propriu a costului 

realizării lucrărilor la  utilităţi şi dotări tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii menţionat 

mai sus; 

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

Consiliului local ;  

 -prevederile  art.3 alin.  1 şi alin. 3 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 -prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 36 alin.2 lit. ,,c’’, alin. 5 lit. ,,b’’ şi art. 124 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 transmiterea în folosinţă gratuită, conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 

152/1998, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 1.859 mp, înscris în CF nr. 

400384 cu nr. cad. 400384, pentru realizarea obiectivului de investiţii  ,,Locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii , judeţul Timiş, oraşul Făget, str. Stadionului nr. 1 bis’’. 

    Art.2.-Se aprobă asigurarea din bugetul local a costului realizării lucrărilor la  utilităţi şi 

dotări tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii menţionat la art. 1. 

  Art.3.- Se aprobă întocmirea şi finanţarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru 

obiectivul ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Timiş, oraşul Făget, str. Stadionului nr. 1 

bis’’. 

  Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Serviciul coordonare-

urmărire investiţii, implementarea proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. 

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică: 

       -dosar hotărâri, 

       -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

                                      -Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea  

                                        proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  

       -OCPI Timiş  

       -Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

                                      -primar. 
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