
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 1 din 29.01.2020 

 

privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al Comunei Giarmata, aprobat 

prin HCL nr. 68/15.09.2010 

 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară 

din data de 29.01.2020: 

 Având în vedere: 

 referatul de specialitate întocmit de d-nul ing. Dan Fologea, şef Birou Urbanism, 

Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor  din  

cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 art.3 (1) din  OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003; 

 referatul de aprobare; 

 prevederile HCL nr. 22 din 31.08.2016 privind atribuirea denumirii de strada 

„HAMILTON”; 

 prevederile HCL nr. 337 din 30.09.2019 privind aprobarea atribuirii denumirii 

„Strada Almira”terenului înscris în CF nr. 409363 Giarmata, în suprafață de 4.928 

mp, având destinația de „teren pentru căi de comunicație și transport și spații verzi 

de aliniament”; 

 prevederile nr. 367  din 30.10.2019 privind aprobarea atribuirii denumirilor unor 

drumuri publice 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Giarmata; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. d), lit. d), art. 129 alin. (7) lit.a), art. 139 

alin. (3) lit. g) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă actualizărea nomenclatorului stradal al Comunei Giarmata, în 

sensul aprobat prin HCL  nr. 68/15.09.2010, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Birou 

Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor  din  

cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata. 

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  12 voturi „pentru”, 0 

,,împotrivă”, 0,,abțineri”. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Birou Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea 

Contractelor  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 se va afișa. 

 

 

   

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                          SECRETAR 

                VIERIU ANDREI                                                               GHERMAN SORINA-ANA   

 

 


