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MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr.103/211/11.07.2016

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea documentaţiei

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BRAD

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 97/210/11.07.2016 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea documentaţiei PLANUL DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BRAD;

În conformitate cu prevederile Secţiunii a 4-a, din Ordinul nr.233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,c” şi art. 45 alin. 2, lit. „e”  din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă documentaţia PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BRAD, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului  va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Urbanism, Amenajarea  Teritoriului.
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PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BRAD

Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic general (P.U.G.) şi
constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate
şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii
localităţilor şi a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de
transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic
şi de mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport.

Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate şi transport,
incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi nemotorizat, în
mişcare sau în staţionare.

Planul de mobilitate urbană este corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare
spaţială aferente P.U.G. al Municipiului Brad, de către echipe de lucru pluridisciplinare ce
vor cuprinde specialişti în domeniul urbanismului atestaţi, conform prevederilor legale,
precum şi specialişti în domeniul mobilităţii, traficului şi în domenii conexe dezvoltării
urbane.

Procesul de elaborare a Planul de mobilitate urbană va fi structurat în trei etape
distincte:

etapa 1 - strategică;
etapa 2 - operaţională;
etapa 3 - de monitorizare.
Pe baza referatelor elaborate de către structura de specialitate în domeniul amenajării

teritoriului şi urbanismului şi de către structura de specialitate în domeniul transportului,
Planul de mobilitate urbană se analizează în cadrul unei şedinţe comune la care participă
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisia de circulaţii/Comisia de
siguranţă rutieră şi fluidizare a traficului, organizate conform Legii la nivelul primăriilor şi
se aprobă de către consiliile locale.

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a 4-a, din Ordinul
nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor
de urbanism.

P R I M A R
Florin Cazacu


