
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 27.11.2018 
 

privind modificarea capitolului II – „Zone centrale ale localităților” din reglementările și 

indicatorii urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificre urbană în 

Comuna Giarmata, județul Timiș prin aplicarea imediată a zonificării din Planul Urbanistic 

General Giarmata aprobați prin H.C.L. Giarmata nr. 46 din data de 31.07.2009  

 

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

data de 27.11.2018: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu, Investiții, Managementul 

Ptroiectelor și Urmărirea Contractelor; 

 prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și 

completată ulterior; 

 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  36 alin. (1), art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Se aprobă modificarea art. 1 din capitolul II – „Zone centrale ale localităților” din 

reglementările și indicatorii urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificre urbană  

în Comuna Giarmata, județul Timiș prin aplicarea imediată a zonificării din Planul Urbanistic 

General Giarmata aprobați prin H.C.L. Giarmata nr. 46 din data de 31.07.2009, astfel: 

„Zonele centrale servesc preponderent dispunerii de clădiri comerciale, precum și a sediilor 

societăților comerciale cu profil economic, administrativ și social-culturale. 

(1) sunt permise: 

- clădiri administrative/birouri, reprezentanțe firme, sedii financiar-bancare; 

- unități de comerț cu amănuntul, baruri și restaurante; 

- obiective destinate agrementului; 

- construcții cu destinație socială, culturală, edificii de cult; 
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- alte locuințe în conformitate cu prevederile particulare ale PUG. 

 ART.2. Se abrogă art. 2 al capitolului II – „Zone centrale ale localităților” din reglementările și 

indicatorii urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificre urbană în Comuna 

Giarmata, județul Timiș prin aplicarea imediată a zonificării din Planul Urbanistic General 

Giarmata aprobați prin H.C.L. Giarmata nr. 46 din data de 31.07.2009. 

ART.3.  Se aprobă modificarea art. 3 din capitolul II – „Zone centrale ale localităților” din 

reglementările și indicatorii urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificre urbană 

în Comuna Giarmata, județul Timiș prin aplicarea imediată a zonificării din Planul Urbanistic 

General Giarmata aprobați prin H.C.L. Giarmata nr. 46 din data de 31.07.2009, astfel: 

 „În cazul în care, după elaborarea P.U.D, motivele urbanistice particulare justifică aceasta, 

pentru părți ale zonelor centrale poate fi stabilit că mai sus de etajul 1 sunt permise doar locuințe.                                            

POT maxim aferent zonelor centrale 50%. 

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Urbanism, 

Patrimoniu, Investiții, Managementul Ptroiectelor și Urmărirea Contractelor. 

ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”, ___ 

,,abțineri”. 

ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Biroului Urbanism, Patrimoniu, Investiții, Managementul Ptroiectelor și Urmărirea 

Contractelor; 

 se va afișa. 
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