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Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 18 consilieri

HOTĂRÂREA NR.192
Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Husi actualizat
Revizia septembrie 2018

Consiliul Local al municipiului Husi, judetulVaslui ;
Avand in vedere:
 expunerea de motive privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al
municipiului Husi actualizat Revizia septembrie 2018 ;
 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti ;
 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economicosociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
 raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeană, relaţii cu alte
consilii locale sau organisme similare , relaţii externe .
 prevederile Programului Operational Regional –Conditii generale pentru accesarea
fondurilor (Ghidul POR 2014-2020 - Axaprioritară 3 – Sprijinirea tranzitie icătre o
economie cu emisi iscăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.2 Promovarea
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritoriu, în particular zone urbane, inclusive promovarea planurilor sustenabile de
mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor ,Obiectiv
Specific Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, in care autoritatile publice locale urbane sunt
solicitanti eligibili pentru accesarea
de finantari a investitiilor destinate
imbunatatirii transportului public urban, investitii destinate transportului electric si
nemotorizat, precum si alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona
urbana);



prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.b) si art.45 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare .
HOTARASTE
Art.1.Se aproba “Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Husi actualizat
Revizia septembrie 2018” pentru intervalul de prognoza 2017-2030, document de programare
cuprins in Anexa prezentei hotărâri.
Art.2. Monitorizarea,evaluarea si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al
Municipiului Husi , se va realiza de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Husi: dupa cum urmeaza:
- Monitorizarea , evaluarea si actualizarea Planului de Mobilitate Urbana
Durabila a Municipiul Husi se va realiza de catre Directia Urbanism ,
Administrare si Dezvoltare Locala;
- Elaborarea,implementarea, monitorizarea proiectelor finantate din bugetul local
si alte surse asociate bugetului local se va realiza de catreDirectia Urbanism ,
Administrare si Dezvoltare Locala - BiroulTehnic- Compartiment Investitii;
- Elaborarea,implementarea,monitorizarea proiectelor cu finantare europeana
nerambursabila , se va realiza
de catre DirectiaEconomica – Biroul
Managementul Proiectelor , IntegrareEuropeana si RelatiiInternationale;
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului
Husi prin compartimentele de specialitate mentionate la art.2 .
Art.4.Aducerea la cunostinta publica a acestei hotarari va fi asigurata de Directia
Administratie Publica Locala –BiroulAdministratie Publica Locala ,Relatii cu Publicul.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
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