ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 22667 / 12.10.2021
Proiect
HOTARARE
privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 2030

Consiliul Local al Municipiului Falticeni, judetul Suceava:
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman,
înregistrată la nr. 22666 / 12.10.2021;
În baza prevederilor pct 401 din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c, alin. (6), lit. c, art.136, alin. (10),
art. 139, alin. (3), lit. e și art. 196, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE

ART. 1. Se aprobă Planul de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 2030 prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
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Nr. 22666/ 12.10.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021-2030
Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a
satisface nevoia de mobilitate a oamenilor şi companiilor în oraşe şi în împrejurimile
acestora, pentru a avea o mai bună calitate a vieţii. Acesta se bazează pe practicile
existente de planificare şi ia în considerare principiile de integrare, participare şi evaluare.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este, așadar, un instrument de dezvoltare
urbană, ce vizează:
-modelarea traficului;
-identificarea de soluții privind mobilitatea din oraş şi din zonele învecinate;
-identificarea de soluții de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.
Potrivit Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu
completările și modificările ulterioare, Anexa 2, Planul de mobilitate urbană este
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea
teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi
transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor. (expresie introdusă prin art. I pct. 401 din
O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 46 din Legea nr. 190/2013, în
vigoare de la 13 iulie 2013).
Scopul PMUD este de a identica soluții de mobilitate astfel încât să se asigure suportul
necesar pentru pregătirea și implementarea proiectelor și măsurilor finanţate prin
programele operaţionale și alte surse de finanțare, dar și pentru susţinerea implementării
unor proiecte de interes naţional care influenţează mobilitatea în aria de studiu.
Prin PMUD sunt vizate următoarele aspecte:
Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș și îmbunătățirea calității
mediului;

Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport local
(mersul pe jos, mersul cu bicicleta) și creșterea calității vieții;
Organizarea transportului de mărfuri și persoane;
Sprijinirea mediului de afaceri.
Având în vedere de necesitatea dezvoltării durabile a municipiului în mod planificat,
Ținând cont de oportunitățile accesării fondurilor europene în perioada 2021-2027,
Respectînd prevederile art. 7 alin.2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
În lumina celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea
Planului de Mobilitate urbană durabilă, 2021-2030.
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b) și alin. (3) lit.d) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

INIŢIATOR,
Primar
Prof. Gheorghe – Cătălin Coman
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021-2030
Conform prevederilor legale, planul de mobilitate urbană durabilă, reprezintă o
documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană și a planului
urbanistic general, care constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care
este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane a acestora cu nevoia
de mobilitate și transport a persoanelor și a mărfurilor.
Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) este un document strategic
conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și a companiilor în municipiu
și împrejurimile acestuia, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor. Are un caracter
strategic, definește priorități, tipologii de acțiuni, prevede scenarii viitoare și identifică
măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor în termenele specificate.
PMUD al municipiului Fălticeni acoperă perioada 2021-2030 este parte din
obiectivele proiectului POCA “Planificare strategică și simplificarea procedurilor
administrative la nivelul Municipiului Fălticeni” având cod proiect 136253 în MySmis,
pentru facilitarea accesării oportunităților de finanțare din fonduri europene în perioada
2021 – 2027.
PMUD a fost elaborat de către SC PUBLIC RESEARCH SRL, conform contract
5400/03.03.2021, care ne-a transmis documentația în vederea demarării procesului de
consultare publică în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.
Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și
completările ulterioare, mai sunt necesar a se parcurge următoarele etape, pentru
aducerea la cunoștință publică de inițierea actelor administrative cu caracter normativ:
 Publicarea primei versiuni a PMUD, consultări publice și inițierea procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului
 Revizuirea PMUD (forma finală) și aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local
Fălticeni
Propunem transmiterea spre aprobare a „Planului de Mobilitate urbană durabilă”.
Manager Proiect
Bulaicon Maria
Asistent manager
Ciubotaru Florentina
Responsabil financiar
Florea Laura
Responsabil achiziții
Grigoras Adrian-Constantin
Responsabil comunicare Săvescu Alexandru-Gabriel
Coordonator tehnic
Ghiduc Alexandru-Ioan

