
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
               

                    H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Orașului Huedin și a zonei 

sale funcționale,  pentru perioada 2020-2035 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 12.08.2020 

 Având în vedere referatul nr. 5798/07.08.2020  înaintat de insp. Boca Paula din cadrul 

Compartimentului Dezvoltare Durabilă și Comunicare, prin care propune aprobarea  Planului de 

mobilitate urbană durabilă a orașului Huedin(PMUD) elaborat  de SC TOMAD SRL.  

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) este un instrument de planificare strategica 

teritoriala, al carui obiective sunt:  

- asigurarea diferitelor optiuni de transport tuturor cetatenilor, astfel incat sa permita accesul la destinatii si 

servicii esentiale;  

- imbunatatirea sigurantei si securitatii;  

- reducerea poluarii atmosferice si fonice, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie;  

- imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane si marfuri;  

- cresterea atractivitatii si calitatii mediului urban si a peisajului urban, pentru beneficiul cetatenilor, 

economiei si al societatii in ansamblu. 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Orașului Huedin și a zonei sale funcționale 

pentru perioada 2020-2035 a fost elaborat de catre SC TOMAD SRL în baza contractului de servicii nr. 

2251/06.03.2020. Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă este oportună în vederea atragerii de 

fonduri structurale pentru investiții în eficientizarea transporturilor pentru o dezvoltare responsabilă și 

durabilă a orașului. 

Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 5799/07.08.2020 inaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 12.08.2020. 

Luând în considerare prevederile art.25 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.15 din Normele metodologice de 

aplicare a acestui act normativ, aprobate prin Ordinul nr.233/2016 cu modificările și completările 

ulterioare;  art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin.7, lit.k, art. 196, alin.1, lit.a coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.e din 

OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

       H O T A R A S T E 

Art.1. Se aprobă  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Orașului Huedin și a zonei 

sale funcționale,  pentru perioada 2020-2035, conform anexei la prezenta Hotarare.. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din 

cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.105/12.08.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13  

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


