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H O T Ă R Â R E 
privind  trecerea unor imobile din domeniul public al Oraşului Făget  

în domeniul public al Judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş 

 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţă ordinară, 

  Având în vedere : 

 -Hotărârea nr. 136/31.08.2015  a Consiliului Judeţean Timiş prin care se solicită Consiliului 

local al oraşului Făget aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Făget în domeniul public al 

Judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a imobilelor (terenuri) situate în Făget, 

str. Victor Feneşiu nr.2, având datele de identificare prevăzute în anexă, pentru realizarea unei 

construcţii corespunzătoare funcţionării Staţiei de Pompieri Făget; 

 -raportul nr.2015/01.03.2018  al  Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea 

proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;  

 -prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională; 

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

Consiliului local Făget, 

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

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

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1.-Se aprobă trecerea din domeniul public al Oraşului Făget în domeniul public al 

Judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a imobilelor (terenuri) situate în Făget, 

str. Victor Feneşiu nr. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.2.-Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1. se va face pe bază de protocol 

încheiat între părţile interesate. 

  Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Serviciul coordonare-

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

 Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 

        -dosar hotărâri , 

        -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 

       -Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea  

                                        proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, 

        -Consiliului Judeţean Timiş, 

        -OCPI Timiş, 

        -biroului economic, 

        -primar. 
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