
                                      
HOTĂRÂREA nr.16 

din data de 31 ianuarie 2018 
 

- privind aprobarea actualizării documentației “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în Municipiul 
Făgăraș 

                                                                                          
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,  

 
Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului 1238/1 din 15.01.2018 și Raportul de 

specialitate al Compartimentului proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Făgăraș cu nr. 1238 din data 15.01.2018 prin care se propune actualizarea Planului de 
Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Făgăraș, 

Întrucât cerințele Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020 sunt în acest sens precum și că autoritatea locală încurajează și sprijină derularea programelor și 
proiectelor privind îmbunătățirea accesibilității atât a locuitorilor urbei cât și a cetățenilor aflați în tranzit, 

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administarea 
domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al 
Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, 

Având in vedere ca Agentia Județeana pentru Protectia Mediului Brasov a mentinut valabilitatea 
Deciziei etapei de incadrare nr. 29640/05.10.2016 pentru PMUD Fagaras actualizat in luna decembrie 2017, 
decizie comunicata prin adresa Nr. 19889/29.12.2017/403/08.01.2018, 

În conformitate cu  HCL nr.183 din 01.12.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Municipiului Făgăraș - obiectivul 1 precum și HCL nr.103 din 27.11.2012 privind aprobarea Planului de 
Acțiune privind Energia Durabilă a Municipiul Făgăraș, elaborat în cadrul inițiativei europene  „Convenția 
Primarilor”. 

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale,  
Văzând prevederile art.13 lit.a) și b), art.46^1 lit e), art.59 lit.b și art.60 din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismului precum și ale art.36 alin. (2), lit.b, alin. (4), lit.e) din Legea nr. 
215/2001, 

În temeiul art. 45 alin. (2) și (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în Municipiul 
Făgăraș conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizare determinată de 
cerințele obținerii unei finanțări externe. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Direcțiile și serviciile Primăriei, conform responsabilităților stabilite. 
                            

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
ȘUTEU MARILENA-DORINA                Secretarul municipiului, 
                   LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-18 
 
Prezenta hotărâre se comunică: 
-1 ex. Dosarul de sedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar 
-1 ex. Administratorul Public 
-1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare 
-1 ex. Direcţia Buget-Finanţe 
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 
-1 ex. Afişare. 
Cod: F-50 

 
 
 
 
 
 
 
  


