ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 10/14.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ 2022-2030 al UAT Orașul Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _________
publică, la data de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______
din__________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 667/13.01.2022 întocmit de către Compartimentul organizarea și
amenajarea teritoriului, protecția mediului privind necesitatea de a aproba PLANUL DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2022-2030 AL UAT Ocna Mureș;
- Avizul ______ nr. ______________al Consiliului tehnico-economic al orașului Ocna Mureș;
- raportul de specialitate__________ comun nr.______/________ al _____________________
_________________________________________;
- Avizele ________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș;
- HG 907/2016 privind privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată precum și
Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr.233/2016 al ministrului
Dezvoltării Regionale și Adminstrației Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin H.G.
nr.877/2018;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată;
- Procesul verbal nr._____________ privind atestarea parcurgerii procedurii dezbaterii publice
în baza Legii nr.52/2003;
- H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe;
În temeiul art.129, alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2022-2030 al UAT
Orașul Ocna Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
- Direcția economică;
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Ocna Mureş, 14.01.2022
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136
alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ___________________________________________________________

Tehnored: G.M.A..Ex: 3. anexe: 1; Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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