
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării serviciilor de realizare  a Planulul de Mobilitate Urbană Durabilă 

(PMUD) a oraşului Huedin. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020. 

Ținând seama de referatul nr. 1875/26.02.2020 înaintat de Boca Paula, inspector clasa I grad 

profesional principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă și Comunicare, prin care  propune 

aprobarea contractării serviciilor de realizare  a Planulul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a 

oraşului Huedin. 

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem de transport urban 

durabil prin:  Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;  Îmbunătățirea 

siguranței și securității;  Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului 

de energie;  Creșterea eficienței și a eficacității costurilor pentru transportul de persoane și 

mărfuri;  Creșterea atractivității și a calității mediului urban.  

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă urmăreşte o 

abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi consultare între diferitele niveluri 

de guvernare şi între autorităţile responsabile.  

Proiectul actual va asigura aplicarea conceptelor de planificare şi management pentru 

mobilitatea urbană durabilă în raport cu condiţiile specifice ale marilor oraşe din România. 

Acest plan este elaborat conform documentelor europene, dar şi în concordanţă cu 

legislaţia naţională. 

Având în vedere proiectul  de hotărâre nr. 1895/27.02.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia  de muncă și protecție socială  la ședința din data de 28.02.2020. 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu completările și modificările ulterioare, Ordinului 233 din 26 februarie 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, Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 Ținând seama de prevederile  art. 129, alin. 2, lit., b alin. Alin. 4, lit..e, art. 196, alin.1, lit.a din 

OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

         H O T A R A S T E 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea serviciilor de realizare  a Planulul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) a oraşului Huedin. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare,  Compartimentul Achizitii Publice și  Directia Economica din cadrul Primariei 

orasului Huedin.   

Nr. 43/28..02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 
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