
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

     

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ,,Măsuri integrate pentru mobilitate alternativă în Huedin,, având coridor de 

mobilitate integrat, strategic la nivelul autorităţii publice locale, care sprijină transportul public în comun de 

călători, circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 13.10.2020 

Având în vedere referatul nr. 7834/12.10.2020 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Compartimentului 

Dezvoltare Durabilă și Comunicare, prin care propune aprobarea proiectului ,,Măsuri integrate pentru 

mobilitate alternativă în Huedin,, având coridor de mobilitate integrat, strategic la nivelul autorităţii 

publice locale care sprijină transportul public în comun de călători, circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor. 

 Tinand seama de Ghidul solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor din Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare 

şi/sau drumuri de legătură, centre de agrement-baze turistice / tabere şcolare şi infrastructură şi servicii publice 

de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este  un plan strategic, care se clădește pe practicile de planificare 

existente, acordând atenția cuvenită principiilor de integrare, participare și evaluare pentru a satisface nevoile de 

mobilitate ale oamenilor de azi și de mâine, pentru o mai bună calitate a vieții din orașe și împrejurimi. 

Luând în considerare  proiectul de hotărâre nr. 7846/12.10.2020 înaintat  de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 13.10.2020.  

 In temeiul prevederilor Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor 

de urbanism, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  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 Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă proiectul ,, Măsuri integrate pentru mobilitate alternativă în Huedin,, având 

coridor de mobilitate integrat, strategic la nivelul autorităţii publice locale, care sprijină transportul 

public în comun de călători, circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul  Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare si Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.130/13.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenti:    2  

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


