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Hotararea Consiliului Local 350/18.06.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil
P+1E+M - Spatii de depozitare si apartamente de serviciu, Str. Stefan
Procopiu nr. 4 - 6, Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-008173/22.05.2013 - al Primarului Municipiului Timi oara,
domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finan e, impozite si taxe,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice i comer , regii autonome i
societ i comerciale, Comisiei pentru administra ie local , juridic , ordine public , drepturile omului i
probleme ale minorit ilor i al Comisiei pentru cultur , tiin , înv mânt, s tate, protec ie
social , turism, ecologie, sport i culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timi oara;
Având în vedere prevederile Hot rârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism, republicat ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii,
republicat i modificat ;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) i Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, modificat ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare i
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i
de urbanism;
Având în vedere prevederile Hot rârii Consiliului Local nr.140/2011 modificata si completata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 138/2012, privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 01/21.03.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului i
de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) i alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia public  local , republicat i modificat ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , republicat i
modificat ;

HOTARASTE

Art. 1: Se aprob  Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si
apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, având ca beneficiar pe S.C. ELMAS
PAGAD S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 89/2012, realizat de S.C. AEDIFICATORIA S.R.L., care
face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2: Se stabilesc condi iile de construire: regimul de în ime de P+1E+M, acces auto conform
avizului Comisiei de Circula ie nr. DT2013-000671/21.03.2013, procentul de ocupare al terenului POT
propus de 41,3 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 1,5, spa ii verzi de 21,8% din
suprafa a total  a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4328/10.05.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare si
apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, se va integra în prevederile Planului
Urbanistic General Timi oara i va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan
Urbanistic General, perioad  în care trebuie demarate investi iile prev zute în documenta ie.
Terenul studiat în suprafa  total  de 1937 mp, este inscris in CF nr. 434494 (format prin alipirea C.F.
430713 nr. top 430713 si C.F. 433710 nr. top 433710), Timisoara, nr. top 434494, curti constructii, in
strada Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, fiind proprietatea S.C ELMAS PAGAD S.R.L, beneficiar S.C.
ELMAS PAGAD S.R.L.

Art. 4: Reglement rile privind autorizarea construc iilor i a amenaj rilor vor fi aplicate în concordan
cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+1E+M - Spatii de depozitare
si apartamente de serviciu", str. Stefan Procopiu nr. 4 - 6, Timi oara, i a Regulamentului Local de
Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz  Direc ia Urbanism din cadrul
Prim riei Municipiului Timi oara.
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Art. 6: Prezenta hot râre se comunic :
-Institu iei Prefectului - Jude ul Timi ;
-Primarului Municipiului Timi oara;
-Consiliului Jude ean Timi ;
-Serviciului Juridic;
-Direc iei Economice;
-Direc iei Tehnice;
-Direc iei Urbanism;
-Direc iei Cl diri, Terenuri i Dot ri Diverse;
-Direc iei Institu ii colare, Medicale, Sportive i Culturale;
-Direc iei Dezvoltare;
-Direc iei Comunicare;
-Direc iei de Mediu;
-Biroului Managementul Calit ii;
-Compartimentului Control;
-Biroului Audit;
-S.C. ELMAS PAGAD S.R.L.;
-S.C. AEDIFICATORIA S.R.L.;
-Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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