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privind   acordarea unui aviz de principiu  pentru realizarea Planului de Mobilitate 

Urbana Durabila al municipiului Husi si cuprinderea in bugetul local a sumelor 

necesare realizarii acestuia 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                  Avand in vedere: 

  Expunerea de motive privind  acordarea unui aviz de principiu pentru 

realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Husi 

si cuprinderea in bugetul local a sumelor necesare realizarii acestuia; 

 Condiţiile generale pentru accesarea fondurilor si Ghidul General POR 

2014 – 2020 - prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute 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, inclusiv promovarea 

planurilor sustenabile de mobilitate urbană și 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; 
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 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

             In conformitate cu prevederile art.14 alin(2),(3),(4), art.26 alin. (3) din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu mdificarile 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.(1) Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea 

Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Husi; 

            (2) Se aproba alocarea sumei de 71.500,00 lei in vederea achizitionarii 

serviciilor de specialitate pentru realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 

al municipiului Husi si inscrierea acestei sume ca prevedere bugetara in Bugetul 

Local pe anul 2017, trim.I. 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

municipiului Husi. 

 

                                                               HUȘI, 26 ianuarie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 


